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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma grundlärare i årskurs 4–6 arbetar 

med elevers skrivande. Vi har undersökt hur lärarna följer upp elevers skrivutveckling, 

vilka didaktiska redskap och metoder de använder, vad skriftspråket är för dem samt vilka 

texttyper deras elever vanligast arbetar med.  

 

Vi har genomfört tio semistrukturerade intervjuer med verksamma grundlärare i årskurs 

4–6 i Sandvikens kommun och Gävle kommun. Det framkom att den vanligaste texttypen 

är berättande text och det vanligaste undervisningsmaterialet är läromedel. Det förekom 

olika didaktiska redskap. Det vanligaste redskapet var uppbyggt av ett stegprogram med 

en tydlig progression i uppgifterna. Alla lärare var överens om att deras didaktiska 

redskap underlättar undervisningen av texttyper genom sin struktur. För elever är det 

enkelt att förstå hur de ska arbeta med texttypen om de har en tydlig struktur att följa.  

Utöver de didaktiska redskapen förekom olika didaktiska undervisningsmodeller, till 

exempel cirkelmodellen. Alla lärare var överens om att läsning och skrivning är 

sammanlänkade, ju mer en elev läser desto mer medveten blir eleven i sitt egna skrivande. 

När eleverna arbetar med sitt skrivande är det viktigt att skrivlusten inte försvinner, därför 

måste lärarens inblandning i texten hållas på en lagom nivå.  

 

 

Nyckelord: Grundlärare 4–6, texttyper, skrivdidaktik, skrivpedagogik, didaktiska 

redskap, genrepedagogik, skrivinlärning, skrivutveckling 
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1. Inledning 
 

I all undervisning är det viktigt att alla elever har samma möjlighet till att lära sig läsa, 

skriva och samtala. Alla elever ska få möjlighet till att utveckla sin kommunikation och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Alla elever ska få möjligheten att undersöka 

och utveckla olika uttrycksformer samt att få uppleva känslor och stämningar (Skolverket, 

2015, s. 9). Skolverket (2015, s. 13) tar upp att ett av skolans ansvarsområden är att ge 

eleverna möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ. Ett av skolans mål är att eleverna efter grundskolan ska kunna använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Enligt Skolverket (2015, s. 

226) måste läraren bland annat ge eleverna möjlighet till att utveckla sina kunskaper att 

formulera egna åsikter, tankar, känslor och kunskaper i olika slags texter. För att elever 

ska kunna formulera sig i olika texter måste läraren enligt Skolverket (2015, s. 13–14) 

undervisa eleverna om variationen mellan olika texttyper för att de ska utveckla förmågan 

att kunna uttrycka sig i olika sammanhang.  

 

Fridolfsson (2008, s. 137) skriver att det är betydligt mer krävande att skriva och 

formulera en text, än att läsa och förstå en text. Elever bör så tidigt som möjligt skaffa sig 

de redskap som krävs för att formulera sig skriftligt. Johansson och Sandell Ring (2012, 

s. 25–26) utvecklar Fridolfsson resonemang och menar att när elever har goda kunskaper 

om textens språkliga drag och syfte blir elevernas kommunikation bättre, de förstår de 

texter de läser. Fridolfsson (2016, s. 105) menar att när elever lämnar årskurs 3 och börjar 

i årskurs 4 ska de på egen hand kunna skriva enklare texter med läslig handstil. Deras 

skrivna berättelser ska ha en inledning, handling och ett avslut. När eleverna får arbeta 

med skrivande främjas även läsförståelsen. Elever som själva får agera författare ska på 

egen hand kunna skapa en text som kan tolkas och förstås av andra. När eleverna skriver 

övas automatiskt flera läsförståelsestrategier, till exempel att använda egna erfarenheter 

och förkunskaper. 

 

Liberg (2010, s. 75) menar att kombinationen av både läsning och skrivning utvecklar 

elevernas lärande. Liberg skriver till exempel att forskning har visat att självständigt 

skrivande bör ingå i undervisningen för att elevernas texter ska fungera som ett redskap 

för lärande. För att uppnå ovanstående bör undervisningen utveckla levande skrivmiljöer 

i skolan, det vill säga att läraren aktivt arbetar med olika metoder för skrivande som 

uppfyller de olika texttypernas syften. Elever bör få möjligheten till att utforska olika 

texttyper för att förbättra sin textrepertoar av skrivande. Johansson och Sandell Ring 

(2012, s. 25–26) utvecklar Libergs resonemang och menar att texttyper används dagligen, 

vi skriver med olika språkdrag beroende på situation, mottagare och ämne. Vi människor 

måste därför ha goda kunskaper om texttyper och språkdrag för att vi ska veta vilket 

språkdrag som passar bäst till syftet med texten. 

 

Johansson och Sandell Ring (2012, s. 25–26) menar att olika texttyper används varje dag 

i samhället och vi anser att skrivande av olika texttyper är ett högst relevant ämne. 

Skrivande låter elever uttrycka sig på många varierande sätt. Skrivande låter elever 
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uttrycka åsikter, tankar, känslor samt kunskaper och det blir därför viktigt i 

undervisningen att eleverna vet hur de ska uttrycka sig i olika sammanhang. Vid sökning 

efter tidigare forskning upplever vi att forskning om elevers skrivande av texttyper är 

lågprioriterat, forskning fokuserar mer på läsning.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 4–6 arbetar med 

elevers skrivande. Undersökningen ska ge en inblick i hur lärare strukturerar sin 

skrivundervisning och vad de prioriterar. Med undersökningen vill vi även bidra med att 

ge en översikt av hur lärare följer upp elevernas kunskaper inom texttyperna, vad 

skriftspråket är för lärare och om läsning och skrivning enligt dem hänger ihop.   

 

 Vilka texttyper arbetar lärarna i studiens elever vanligast med? 

 Vad är skriftspråket för lärarna i studien? 

 Hur följer lärarna i studien upp elevernas utveckling i att skriva texter? 

 Hur arbetar lärarna i studien för att elever ska utveckla sina förmågor att skriva 

texter, vilka metoder och didaktiska redskap används? 
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2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen som vi har använt oss av är en avhandling och en 

forskningsrapport. I följande avsnitt presenteras och sammanfattas den tidigare 

forskningen. 

 

Ewa Bergh Nestlog (2012, s. 6) har i sin avhandling Vad är meningen? Elevtexter och 

undervisningspraktiker undersökt skrivundervisningen och elevers diskursiva texter i två 

klasser i grundskolans årskurs 4–6. Bergh Nestlog ville få en bättre förståelse för 

meningsskapandet som pågår där. Undersökningen är genomförd med två lärare och deras 

49 elever. Ena klassen som deltagit i undersökningen är en klass i en skola som ligger i 

en storstad med två rektorsområden. En skolbyggnad är för förskoleklass till årskurs 5 

medan den andra är för årskurs 6 till 9. Skolan har cirka 500 elever. Den andra klassen 

var i en skola som var belägen i en mellanstor stad med cirka 300 elever från förskoleklass 

till årskurs 6 (Bergh Nestlog, 2012, s. 21). Undervisningen är det centrala i Bergh 

Nestlogs (2012, s. 27) studie.  

 

Eleverna fick en kvalificerad skrivundervisning som gav dem möjlighet att skriva 

välstrukturerade och fungerande texter i Bergh Nestlogs (2012, s. 34–35) studie. Det 

innebar att undervisningen leddes av en lärare med djupa kunskaper om text, skrivande 

och lärande. Tillsammans med eleverna byggde läraren upp lämpliga stödstrukturer 

genom hela lärprocessen. Processen beskrivs som en transaktionscirkel, vilket innebär att 

den skriftspråkliga utvecklingen kan ske genom produktion och repetition av text samt 

genom transaktion. Transaktion handlar om sammankopplingen mellan tal och skrivna 

texter. Bergh Nestlog (2012, s. 258) menar att den centrala utgångspunkten är förståelsen 

att tänkande tar form i världen. Människor skapar mening i samspel med andra. Med det 

anser Bergh Nestlog (2012, s. 259) att produktion, repetition och metaförståelse bidrar till 

meningsskapandet i en text.  

 

Resultatet av undersökningen visade, enligt Bergh Nestlog (2012, s. 261–262), att båda 

lärarna som deltog i undersökningen är inriktade på och talar om interpersonella relationer 

i texter och praktik. Det fanns också skillnader. Läraren på skolan med 300 elever 

inriktade sig på textens globala struktur vilket syntes väl under undervisningen. Den andra 

läraren från skolan med två rektorsområden inriktade sig mer på lokala textnivåer. Bergh 

Nestlog hävdar att många elever både talar om innehåll, funktioner och strukturer i 

texterna, alltså alla tre metafunktionerna. Elever behöver i första hand undervisning om 

globala textnivåer för att därigenom utveckla textkunskaper, samtidigt behöver de stöd 

på lokala textnivåer. En central slutsats är att genom arbetet med argumenterande och 

förklarande texter ska eleverna uppleva meningsfullhet och det ska främja deras 

meningsskapande. Eleverna behöver en undervisning med övergripande textstrukturer 

och verktyg för att kunna utveckla sina textkunskaper.  

 

Catharina Nyström Höög (2010, s. 2) har i sin forskningsrapport Mot ökad diskursivitet? 

Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9 studerat elevtexter som 
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elever i årskurs 5 och 9 har skapat. Hon har undersökt om elever utvecklar sitt skrivande 

mellan årskurs 5 och 9 samt hur denna utveckling kan mätas. Hon har jämfört två exempel 

på skoltexter från årskurs 5 respektive årskurs 9 och studerat längden på texterna, längden 

på meningarna och matchningen av texttypen. Matchning av texttyp innebär att eleverna 

ska skriva på ett korrekt sätt inom den angivna texttypen. Totalt var det 100 texter som 

studerades i denna undersökning (Nyström Höög, 2010, s. 20). Det är 50 texter som har 

skrivits av elever från årskurs 5 och dessa hade ett övergripande tema som kallades för I 

vått och torrt. Innehållsmässigt var det miljöfrågor som stod i fokus och eleverna skulle 

skriva inom texttypen argumenterande text, de skulle skriva en insändare.  

 

Även från årskurs 9 hade 50 elevtexter samlats in. Dessa texter hade temat Vidgade vyer. 

Eleverna skulle arbeta med ett texthäfte innan det skriftliga delprovet genomfördes. I 

delprovet skrev de debattinlägg med den givna rubriken Sanning eller Lögn?. Enligt 

instruktionerna till eleverna skulle debattinlägget publiceras i lokaltidningen (Nyström 

Höög, 2010, s. 20).  

 

Nyström Höög (2010, s. 30) kom fram till att årskurs 9 skrev längre texter än årskurs 5 

och meningarna var något mer fullständiga. Eleverna i årskurs 9 visade även förmågan 

att kunna strukturera upp sin text med hjälp av retoriska frågor. Det visade sig att eleverna 

årskurs 5 var bättre på att träffa den angivna texttypen än vad eleverna i årskurs 9 var.  

 

Efter en genomgång av ordvariation och informationstäthet i texterna visade det sig att 

eleverna i årskurs 5 hade större täthet i sina texter än eleverna i årkurs 9 enligt Nyström 

Höög (2011, s. 40). Det kunde bero på att årskurs 5:s ämne var mer sakorienterat än 

årskurs 9:s. I årskurs 9:s texter var det en större ordvariation. Det enda draget, enligt 

Nyström Höög, som pekar på att årskurs 9 har kommit längre i sin skrivutveckling var 

förekomsten av flerordsfraser. Där hade årskurs 9 ett mycket stort försprång.  

 

Enligt Nyström Höög (2010, s. 53–54) var det svårt att hitta en bra metod för att kunna 

undersöka elevernas skrivutveckling utifrån textstrukturerna. Nyström Höög menar att 

man kan säga att både femteklassare och niondeklassare skriver fullständiga texter. I 

årskurs 9 gör nästan alla det medan bara drygt hälften gör det i årskurs 5. Det var en tydlig 

skillnad i materialen. Årskurs 5:s texter var i regel mer beskrivande medan årskurs 9:s var 

mer förklarande. Ingen av eleverna skrev egentligen argumenterande, men eleverna i 

årskurs 9:s texter låg närmare vuxenlivets bruksprosatexter.  
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3. Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för delar av läroplanen, skrivinlärning, skrivlust, 

skrivpedagogik och skrivdidaktik. I avsnitt 3.1 redogörs för delar av styrdokumenten för 

ämnet svenska i mellanstadiet och definitionen av texttyper. I avsnittet Skrivinlärning 3.3 

tas det bland annat upp vad skriftspråket har för betydelse i undervisningen. Hur läsning 

och skrivning hänger ihop och det fria skrivandet beskrivs i avsnitt 3.5 Skrivpedagogik. I 

avsnittet 3.5 Skrivdidaktik tas undervisningsmetoder upp, till exempel hjälpinkluderande 

processmetodik, genrepedagogik och cirkelmodellen.  

 

3.1 Skolverkets styrdokument 

 

För att utveckla talet, lyssnandet, samtalandet, läsandet och skrivandet bör dessa fem 

förmågor användas i meningsfulla sammanhang enligt Skolverket (2016, s. 10). En av 

skolans viktigaste uppgifter är att stimulera elevers språkanvändning och följa elevers 

språkutveckling. För att språket ska utvecklas måste det användas, däremot ska det inte 

endast användas inom ämnet svenska. Eleverna ska arbeta med sitt språk i alla ämnen, 

både i och utanför skolan. Enligt Skolverket (2015, s. 223–224) ska elever ges samma 

förutsättning att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i skrift. 

Undervisningen ska även tillgodose att språket anpassas efter olika syften och mottagare 

samt att språkliga strukturer urskiljs och språkliga normer följs. Skolverket (2016, s. 10) 

skriver även om hur elevernas kunskaper ökar både kvalitativt och kvantitativt under 

skolåren om de har upplevt en variation av uppgifter. Efter årskurs 3 kommer texterna 

som eleverna möter vara betydligt mer innehållsrika än tidigare och eleverna kan uppleva 

dem som svårlästa. Eleverna kommer möta mer omfattande skönlitterära texter och 

sakprosatexter och exempel på sådana är beskrivande, förklarande, instruerande, 

utredande och argumenterande texter.  

 

Skolverkets kursplaner har tre olika rubriker: Ämnets syfte, Centralt innehåll samt 

Kunskapskrav. Den första rubriken i kursplanen för svenska är Ämnets syfte. I Ämnets 

syfte beskrivs det hur undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva. Eleverna ska få möjlighet att formulera egna åsikter och tankar i olika texter. 

Undervisningen ska även ge elever möjligheten till att få arbeta med olika texttyper, 

utveckla sitt språk och sin egen identitet (Skolverket, 2015, s. 223).  

 

Nästa rubrik i kursplanen för svenska är Centralt innehåll och innehållet under rubriken 

omfattar det som undervisningen ska fokusera på under årskurs 4–6. En av punkterna 

under rubriken är att eleverna ska få möjlighet att skapa sina egna lässtrategier för att 

förstå och tolka texter från olika sammanhang. Undervisningen ska även hjälpa eleverna 

att urskilja texters budskap, både de uttalade och det som står mellan raderna. En annan 

punkt är skrivstrategier som innebär att undervisningen ska låta eleverna skriva olika 

typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. De olika 

txttyperna som eleverna ska skriva nämns i en annan punkt i det centrala innehållet, där 

det står att de ska få hantera beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande 
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texter. Eleverna ska kunna tolka och förstå texternas innehåll, uppbyggnad och typiska 

språkliga drag (Skolverket, 2015, s. 225–26). 

 

Sista rubriken, Kunskapskrav, innehåller en överblick över vad eleverna i slutet av årskurs 

6 ska ha uppnått. Skolverket beskriver de godtagbara kunskaperna inom läsning, 

skrivning och samtal. Eleverna ska, för betyget E, kunna skriva texter som innehåller 

enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Eleverna ska även kunna förstärka 

och levandegöra sina texters budskap (Skolverket, 2015, s. 229).  

 

3.2 Texttyper 

 

I kursplanen för svenska i årskurs 4–6 tas texttyper som till exempel berättande text upp. 

Berättande text kan vara skönlitteratur, sagor och myter med mera. Andra texttyper är 

beskrivande text, förklarande text, instruerande text och argumenterande text (Skolverket, 

2015, s. 226). Återgivande text (Gibbons, 2013a, s. 101) definieras som en text som 

berättar något som hänt, en serie händelser med personliga kommentarer eller slutsatser. 

Berättande text handlar om att underhålla och att förmedla kunskap, alltså en serie 

händelser med problem och upplösning. Därefter finns det beskrivande text som handlar 

om att förmedla information och allmänna upplysningar. Instruerande text förklarar hur 

någonting görs och det är en målinriktad text. Argumenterande text som Gibbons  

beskriver handlar om att komma med argument för en ståndpunkt och om att övertala 

andra att välja sida. I argumenterande text finns det således personliga ställningstaganden 

med argument och bevis. I texten finns eventuella motargument, motbevis och slutsats. I 

denna studie används begreppet texttyp, oberoende vad forskare och litteratur har för 

benämning, eftersom det är detta begrepp som används i skolans styrdokument.  

 

Valet av texttyp beror på vad man vill säga till vem enligt Axelsson (2009, s. 103). 

Gibbons (2006, s. 96–97) menar att varje texttyp har olika syften, funktioner, strukturer 

och språkliga drag. Liberg (2011, s. 171) diskuterar Gibbons och Axelssons resonemang, 

varje texttyp har sin egen struktur. För att texten ska kunna bli organiserad måste eleverna 

veta hur texttypen byggs upp. Utredningen, listan, beskrivningen och händelsetecknandet 

är några produkter som skapas när innehåll organiseras i en text. Hur en text ska 

organiseras beror på vilken texttyp den är skriven inom, skriver Liberg (2011, s. 171). 

Hedaboe och Polias (2008, s. 34) skriver att oavsett vilken texttyp det är så har den alltid 

åtminstone en början, en mitt och ett slut. Utifrån syfte väljs texttyp.  

 

3.3 Ständig skrivinlärning 

 

Den traditionella synen på skrivandet i skolan handlar om att skriva om kunskap som 

redan finns och som redan är känd för eleverna. Kunskap skapas inte genom själva 

skrivandet (Liberg, 2010, s. 77).  

 

Längsjö och Nilsson (2005, s. 23) skriver om hur ett avgörande steg i en människas liv är 

att lära sig läsa och skriva. Bland annat uppfattar barn att läsning och skrivning är de 
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viktigaste färdigheterna de lär sig i skolan. Konsten att erövra skriftspråket hänger på att 

eleverna kan behärska talet, vilket idag är en självklarhet i skolan. Fridolfsson (2008, s. 

33) menar att eleverna måste behärska grunderna i läsning för att klara skriftspråkets 

regler. Längsjö och Nilsson (2005, s. 23) samt Fridolfsson (2008, s. 33) är överens om att 

kunna läsa och skriva är en viktig del i de grundläggande förutsättningarna för att tillägna 

sig skriftspråket. Fridolfsson (2008, s. 34) skriver även att motivationen är viktig för att 

eleverna ska kunna lära sig läsa och skriva. 

 

Mehlum (1995, s. 15) skriver om hur barn redan innan skolstart känner till att skrivandet 

fyller någon form av funktion. Skribenter skriver för att berätta något eller uppnå ett annat 

syfte. Barn vill kunna kommunicera och därför vill de lära sig att skriva, däremot är det 

vanligt att en elev ger upp med att förmedla något viktigt med en skriven text. En 

anledning kan vara att de får höra att deras behärskning av skriftspråket är bristfällig. 

 

Barn som på egen hand har tagit sig in i skriftspråkets värld har spontant tagit ansvar för 

sitt eget lärande. De söker och bildar aktivt ny kunskap. En stödjande omgivning och 

elevernas eget engagemang för dem vidare i utvecklingen. Om eleverna inte är 

engagerade blir det svårt för dem att lära. De behöver uppleva lärandet som meningsfullt 

och få stöd genom processen. Läraren ska alltid ta ansvar för elevernas lärande men de 

ska även uppmuntra eleverna att ta eget ansvar. Uppmuntrar läraren eleverna menar 

Längsjö och Nilsson (2005, s. 24–25) att elevernas engagemang och intresse för 

skrivandet kommer att höja deras kunskapsutveckling. 

 

Längsjö och Nilsson (2005, s. 24) samt Molloy (2008, s. 37) skriver att läraren har ett 

ansvar för elevernas utveckling. Molloy menar att skolan bör rikta in sitt ansvarstagande 

på de kunskaper som redan finns hos eleverna. Det är vanligast att endast testa vad 

eleverna inte kan.  

3.3.1 Metodiska redskap 

 

Enligt Molloy (2008, s. 16) kallas en loggbok även för en tankebok. Det är ett metodiskt 

redskap för eleverna där de kan diskutera och skriva tankar. Loggboken kan vara ett bra 

hjälpmedel för de tysta eleverna, där kan även de framföra sina synpunkter angående 

undervisningsform och innehåll.  

 

Genom att använda sig av ett processorienterande skrivande, vilket innebär en ständigt 

pågående diagnos av elevers skrivutveckling, får eleverna genom loggboken bearbeta sin 

text, tala om den och skriva om den. Genom loggboken kan både eleven och läraren se 

den språkliga utvecklingen (Molloy, 2008, s. 34). Ett annat metodiskt redskap är 

skrivportföljen, även kallad portfolio. I skrivportföljen samlas både bilder och texter 

(Molloy, 2008, s. 41–42). Genom att samla elevernas texter på samma ställe är det enkelt 

att se vad eleven gjort och hur den har gjort det (Molloy, 2008, s. 118). Fördelen med att 

använda sig av till exempel en skrivportfölj är att läraren kan stimulera elevernas egen 

språkutveckling och deras eget lärande. Eleverna och läraren har alltså tillgång till de 
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metodiska redskapen för att kunna reflektera över elevernas utveckling (Molloy, 2008, s. 

331).  

 

3.4 Skrivlust 

 

Enligt Mehlum (1995, s. 146) skapas skrivlust när skrivandet fyller ett syfte. Mehlum 

menar att skrivlust är ett krävande och didaktiskt mångsidigt begrepp. För att skapa 

skrivlust bör eleverna introduceras i en kommunikationssituation där de får uppleva att 

mottagaren är intresserad av innehållet i deras texter. Skrivlusten ökar även enligt 

Mehlum när eleverna får påverka, underhålla, informera och göra något för sig själva och 

för andra med sina egenskrivna texter.  

 

Ett annat sätt att åstadkomma en ökning av elevernas skrivlust är att hjälpa dem att se 

texternas mönster inom ett kunskapsområde, enligt Gärdenfors (2011, s. 73). Ser elever 

ett textmönster inom ett kunskapsområde kan de tillämpa nya problemställningar. När en 

elev förstått ett samband kan eleven till exempel svara på frågor direkt ur läromaterial 

och även använda kunskaperna i andra typer av uppgifter. Det handlar alltså om att hjälpa 

elever att upptäcka relevanta textmönster för att på så sätt skapa verklig förståelse. 

Gärdenfors menar att en person som förstått något automatiskt blir bättre på att förklara 

ett kunskapsområde och kan då även undervisa eller berätta om det bättre än andra.  

 

Lärare vill att alla elever ska tycka att det är roligt att skriva. Lärare vill att deras elever 

ska få uppleva den hisnande känslan av tillfredsställelse när de har skapat något hållbart 

med språkets hjälp. Det kan handla om att de har lyckats med att skriva en hel 

sammanhängande text eller en ovanligt bra formulering (Strömquist, 2007, s. 15). Molloy 

(2008, s. 36) skriver om hur skrivlusten kan synliggöras och öka när elever bland annat 

får skriva om vad de vill. Däremot kan elever som är i behov av skrivträning tappa 

skrivlusten då de kan ha svårigheter med att arbeta med fritt skrivande.  

 

3.5 Skrivpedagogik 

 

Elevers förmåga att kunna läsa och skriva hänger ihop enligt Fridolfsson (2008, s. 135). 

Egentligen är det två sidor av en liknande process och de kan hjälpa till med att stödja 

varandra. När elever läser texter tar de del av vad någon annan har skrivit. När eleverna 

sedan skriver texter på egen hand innebär det att de själva formulerar budskap. Både när 

eleverna läser och skriver är de beroende av samma förutsättningar, det vill säga 

erfarenheter och bakgrundskunskaper om ämnet samt goda språkliga förmågor. I likhet 

med läsning är även skrivning en form av kommunikation (Fridolfsson, 2008, s. 135). 

 

Fridolfsson (2008, s. 136–137) hävdar att det fria skrivandet är ett stort och betydelsefullt 

inslag i skrivutvecklingen. I de allra flesta fall krävs det en god strukturerad undervisning 

om eleverna ska bli duktiga skrivare. Fridolfsson menar att det är viktigt att eleverna på 

ett varierande sätt får arbeta med skrivning, men lärarna runtom eleverna bör ha klart för 

sig vad avsikten är med de olika skrivaktiviteterna. Det måste finnas ett mål med den 



 

9 

 

specifika skrivövningen. Målet med övningen kan vara att stärka och utveckla den 

kommunikativa delen av skriften. Under andra övningar kan intentionen i stället vara att 

träna och utveckla de grundläggande basfärdigheterna, till exempel meningsbyggnad, 

grammatiska formuleringar, stavning och bokstavsformer. En viktig del av det 

grundläggande språket är det informella talspråkets grammatik, det vill säga den 

grammatik som kommer till användning i talsituationer. 

 

Språket vi använder när vi talar fungerar inte när vi ska skriva texter. Det finns språkliga 

skillnader när vi kommunicerar med tal och när vi kommunicerar med skrift. På alla 

språkliga nivåer förekommer det olikheter mellan informellt talspråk och skriftspråk. Ett 

råd som elever kan få under skrivundervisningen kan vara att de ska skriva som de talar 

och det stämmer inte helt med den språkliga verkligheten (Mehlum, 1995, s. 37).  

 

Relationen mellan skrivare och läsare är grundläggande för en effektiv skrivare. Skrivaren 

måste kunna förstå syftet med skrivandet och kunna anpassa språket efter målgruppen 

och läsaren. En effektiv skrivare ska kunna organisera och strukturera texterna beroende 

på vilken texttyp som ska skrivas. Läsaren ska kunna förstå vad texten handlar om och 

vad skrivaren vill förmedla (Gibbons, 2013b, s. 160–161). 

 

Enligt Molloy (2008, s. 284) kan en individuell planering sträcka sig över en längre tid 

än ett läromedel. Molloy menar att lärarens planering av textskrivandet kan framstå som 

en metodisk och ganska hårt strukturerad planering på grund av att den har byggts upp 

under en längre tid. Elever kan dock se ett samband mellan sin egen utveckling och 

metodiken och det resulterar i att arbetssättet accepteras, menar Molloy.  

3.5.1 Bedömningsformer  

 

Summativ bedömning innebär att eleverna får veta sitt resultat men inte vad som bör 

förbättras till nästa gång, hur kunskapen kan fördjupas eller hur eventuella 

missuppfattningar kan redas ut, enligt Heyer och Hull (2014, s. 10). Formativ bedömning, 

däremot, handlar om att stödja elevernas fortsatta lärande. Den fokuserar på vad eleverna 

bör utveckla och hur det ska ske. Enligt Heyer och Hull bygger formativ bedömning på 

en summativ bedömning. En summativ bedömning behöver först göras för att 

utvecklingsområden ska kunna urskiljas.   

 

En annan bedömningsform är kamratsvar där elever läser varandras texter och ska ge 

respons på dem (Molloy, 2008, s. 50). Det är vanligt förekommande att elever prioriterar 

goda kamratrelationer framför ett uppriktigt gensvar enligt Molloy, vilket kan leda till 

bristande respons. Kamratrespons, enligt Molloy, är skrivprocessens svagaste länk då 

elever kan ha svårt att veta vad de ska bearbeta i texten och de kan ge meningslösa 

omdömen, till exempel ”det var bra”.  
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3.6 Skrivdidaktik 

 

Liberg (2010, s. 13) menar att en lärare kan arbeta på många olika sätt för att stödja 

eleverna med att komma in i texter och skrivuppgifter, för att genomföra läsandet och 

skrivandet samt för att introducera eleverna till texter och skrivuppgifter. Det är även 

viktigt att ta ställning till hur arbetet följs upp. Genom undervisningen bör läraren ge 

eleverna stöd till att komma in i och röra sig i olika typer av texter och skrivuppgifter, 

även om dessa uppgifter till en början kan verka svåra och komplicerade. Enligt Liberg 

står lärare inför utmaningen att kunna utveckla levande och betydelsefulla 

undervisningsförlopp för textarbete i skolan. Liberg menar att om läraren skapar en 

levande undervisning ges eleverna möjlighet att utveckla sina skrivstrategier, möta olika 

texttyper samt se de egenskrivna texterna som resurser för lärande. För att planera ett 

givande undervisningsförlopp behöver den undervisande läraren ta ställning till ett antal 

frågor, frågorna brukar benämnas som didaktikens grundfrågor. 

 

 VAD ska undervisningen handla om? Varför väljs just det innehållet? 

 HUR ska det bearbetas? Varför väljs det sättet att arbeta på? 

 VEM riktar sig undervisningen till? Varför ska just de här eleverna arbeta på det 

här sättet med det här innehållet? (Liberg, 2010, s. 13) 

 

Den första frågan handlar om vad lärarens undervisning ska handla om. Svaret på den går 

att läsa i de styrdokument som finns för skolan. Genom stöd av styrdokumenten går 

läraren vidare och gör övergripande formuleringar och målsättningar till ett konkret 

innehåll (Liberg, 2010, s. 13).  

 

Den andra frågan handlar om hur eleverna och läraren ska arbeta med innehållet som har 

valts. En viktig del i valet av arbetssätt är vilka medier och kommunikationsformer som 

ska användas och i vilken ordning momenten ska utföras (Liberg, 2010, s. 15).  

 

Den tredje och sista frågan som Liberg (2010, s. 19) tar upp är vilka undervisningen ska 

rikta sig till och varför de ska arbeta på ett visst sätt. Genom en tydlig struktur ges eleverna 

en chans till insikt i hur undervisningen är organiserad och hur de kan bygga upp 

kunskaper. En stark inramning av undervisningen som har en klart uttalad struktur 

kommer gynna elever som inte är så studievana. En oklar inramning kan resultera i att 

elever utan studievana kommer få svårt att hänga med i undervisningen. En tydlig 

inramning av både arbetssätt och innehåll behövs för att varje elev ska gynnas. 

 

Det finns aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när det gäller val av texter och 

skrivuppgifter i skolan. Läraren bör utforska elevernas språkliga kompetens och deras 

förkunskaper inom ämnet. Därefter handlar det om att känna till elevernas förhållningssätt 

till ämnet. När det handlar om texternas uppbyggnad bör hänsyn framförallt tas till den 

övergripande strukturen, ordval och sats- och meningskonstruktion. Om läraren tar 
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hänsyn till både syfte, läsare och text kan läraren tillsammans med sina elever skapa goda 

förutsättningar för läs- och skrivutveckling (Liberg, 2010, s. 41).  

 

I undervisningssammanhang är syftet med att tolka och analysera elevernas texter att 

läraren ska se var eleverna ligger i sin skrivutveckling. Utifrån den vetskapen ska lärarna 

planera nästa steg i undervisningen. Det betyder att det inte är progressionen i läromedel 

som ska bestämma hur undervisningen ska planeras och utföras. Det är läraren som ska 

avgöra vilka språk- och textkoder som eleverna ska lära. Detta tillvägagångssätt kallas 

för textbaserad undervisning; den går ut på att undervisningen bygger på problem och 

mönster i de texter som eleverna har arbetat fram. De texter som eleverna har skrivit utgör 

ett metodiskt-didaktiskt centrum för undervisningen. De problem som eleverna har när 

det handlar om deras språk och skrivande kan lärare bara hitta i de texter som eleverna 

har skrivit eller genom att observera elevernas skrivprocess (Mehlum, 1995, s. 43).  

 

Mehlum (1995, s. 43) nämner att det finns en svaghet i de flesta språkövningshäften, 

språkläroböcker och ordböcker. Böckerna nämner överhuvudtaget inte många av de 

språk- och textkoder som eleverna måste lära sig. Det leder till att de inte heller visar 

några lösningsstrategier. Det är bara med hjälp av elevernas egna texter som läraren kan 

se vilken språklig hjälp eleverna behöver. Mehlum poängterar dock att det inte är någon 

idé att strunta i läroböckerna. Många uppgifter i dem är bra och de kan hjälpa eleverna att 

utveckla sitt skrivande. Läraren behöver dock i förväg gå igenom uppgifterna efter att 

denna har analyserat och granskat elevernas texter för att se om böckerna och uppgifterna 

är aktuella i undervisningen. Läroböckerna har en funktion i den textbaserade 

undervisningen, men det är under förutsättningen att läraren kan bedöma uppgifternas 

inlärningspotential och begränsningar. Mehlum (1995, s. 95) menar att när elever skriver 

texter hamnar de ofta på ett eller flera irrelevanta sidospår och hoppar mellan olika 

ämnesdelar. Enligt Mehlum kan de ha svårigheter med informationsdimensionerna och 

kategoriseringen, eller så har de inte tillräckligt med stoff utan de fyller på med 

information som de kommer på under skrivandets gång.  

 

Lärare kan tillsammans med elever välja metodiska redskap efter behov enligt Molloy 

(2008, s. 261). För att kunna förstå läromedels instruktioner krävs det att eleverna har en 

förförståelse om hur man arbetar med läromedel. Det underlättar för elever om läraren 

först visar vad de ska arbeta med än att de bara läser eller lyssnar på instruktioner.  

 

Något som lärare ska upptäcka är skillnader mellan att fullfölja ett skrivprojekt och att ha 

svårigheter när det gäller stoffurval samt informationsstruktur. Upptäcks detta ska lärare 

ge eleverna ämneshjälp. Lärare klarar av att hitta utvecklingspunkterna i de texter som 

eleverna producerar och de lär sedan eleverna hur de själva ska hitta dessa punkter. De 

elever som hoppar mellan olika teman i sina texter får lära sig hur de ska gå tillväga för 

att hitta spridda informationsbitar som hör ihop för att sedan föra samman dem i en mer 

sammanhängande text. Läraren lär eleverna att stryka de partier i en text som är oviktiga 

och irrelevanta. De ska även lära sig att lägga till information om den saknas någonstans 
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i texten. En stor del av skrivkonsten och ämneshjälpen består av flyttning, strykning och 

tillägg (Mehlum, 1995, s. 95).  

 

Hedeboe och Polias (2008, s. 230) skriver bland annat hur viktigt det är att ha intresse 

och förståelse för att kunna börja med en text. Genom att få en bra introduktion i texttypen 

får läsaren eller lyssnaren nödvändig inledande information som en utgångspunkt för det 

intressanta ämne som sedan följer. Det är alltså viktigt att veta textens syfte. Hedeboe och 

Polias (2008, s. 229) skriver att en text behöver en lämplig struktur för att uppfylla sitt 

sociala syfte. En text kan vara både om något och riktad mot någon. Hur en text 

konstrueras och organiseras har med de textuella resurserna att göra. Textuella resurser 

används då vi skapar en text med ett särskilt syfte och för en särskild mottagare. För att 

kunna utveckla texten behöver vi välja en "metod". För att väva samman en text måste vi 

veta vad texten ska utföra i den aktuella sociokulturella kontexten.  

3.6.1 Hjälpinkluderande processmetodik 

 

Ett av målen för den processinriktade metoden är att orientera eleverna i de olika faserna 

under ett skrivförlopp och hur de på bästa sätt tar sig fram till en fulltext. Både yngre och 

äldre skrivare måste kunna hantera de faktorer som skrivprocessen består av. De måste ta 

del av den slutgiltiga ämnesutvecklingen, bli säkra på uppgiften, förhålla sig till 

information och genre samt hitta språkdrag som kan vara till hjälp. En anledning till att 

skrivprocessen delas upp i olika faser inom processmetodiken är att den är mentalt 

komplicerad. Eleverna kan ha svårigheter med att på en gång få ordning på skrivkonstens 

faktorer (Mehlum, 1995, s. 121).  

 

Läraren ska kunna vägleda eleverna genom processens faser, det är således en fasstyrd 

process. Den processinriktade skrivmetoden inleds med att eleverna får möjligheten till 

att ta tag i och utveckla mottagarmedvetenheten, tematisera, utveckla ett ämne, hitta ett 

anpassat språk och behandla ett ämne i text. För att eleverna ska kunna förbättra sin känsla 

för ämnets möjligheter, informationsdimensioner samt stoffurval är förberedelse- och 

omskrivningsfaserna samt responsfasen utmärkta. Under förberedelsefasen samlar elever 

på sig stoff som de vill ha med i sin text. Under omskrivningsfasen bearbetar de sin text 

och stoffet de har valt ut. Under den sista fasen, responsfasen, får de respons på sin text 

och därefter bearbetar de texten ytterligare (Mehlum, 1995, s. 121).  

 

Elever kan utifrån utmärkt genomförda och fasstyrda processer skapa tomgångstexter. 

Tomgångstexter kan uppvisa brist på teman, ha olösta språk- och textproblem och de kan 

utveckla sitt ämne på ett bristfälligt sätt. Dessa typer av problem kan lärare inte hjälpa 

sina elever med även om de fortsätter med processerna. Lärare måste gripa in direkt vid 

svårigheter och ge språk- och ämneshjälp under tiden eller i förväg. Det leder till att 

eleverna blir mer medvetna om vad de kämpar med under skrivprocessens olika faser 

(Mehlum, 1995, s. 121).  
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Det elever behöver kunna är att gå in och ut ur skrivprocessen för att hitta eller lära sig 

olika lösningsstrategier. Om eleverna får respons från läraren är det inte alltid de vet vad 

de ska göra med den. De finner inga lämpliga lösningar i sitt språkförråd. När elever har 

svårt med sitt stoffurval eller med att hantera informationsdimensionerna, är det inte 

säkert att läraren kan hjälpa elever med att bara ge dem respons (Mehlum, 1995, s. 122).  

 

Mehlum (1995, s. 122) menar att tidpunkten i processen där eleverna har som svårast är 

det optimala inlärningstillfället. Om lärare ska kunna hjälpa sina elever måste de veta 

vilken faktor det är som orsakar det största problemet. Ibland kan de ha svårt med 

texttypens drag och ibland kan de sitta med väldigt mycket stoff som de inte vet vad de 

ska göra av. Läraren måste kunna observera sina elevers beteenden och kanske 

problemanalysera elevernas tidigare texter för att avgöra vilken hjälp de behöver. Lärare 

kan också lära sina elever att berätta när och var svårigheter uppstår i texten.  

 

Skrivproblem är ofta kopplade till delprocesser och faktorer som hör till skrivprocessens 

faser. Fastnar eleverna i en av processens faser bör läraren relativt snabbt ge dem språk- 

och ämneshjälp (Mehlum, 1995, s. 122). Mehlum menar dock att även om läraren delar 

in processen i ämnessökande, tematisering, formell korrekturläsning och språksökande 

går det inte att undvika att detta måste ske i ett samspel. De ska gå hand i hand med 

varandra. Målet med processen är att automatisera den.    

3.6.2 Genrepedagogik och cirkelmodellen 

 

Den australienska forskaren och författaren Gibbons (2013b, s. 161) hävdar att den 

berättande texttypen är bra att börja med om man är en yngre skribent. Forskare är dock, 

enligt Gibbons, bekymrade över denna begränsade (och begränsande) variant av 

skrivande och hur den följer med uppåt i årskurserna. Berättelserna blir längre och har 

mer innehåll, men denna variant av skrivande dominerar skrivundervisningen. Skrivande 

såsom instruktioner, beskrivningar, förklaringar och argumentationer förekommer sällan.  

 

När vi skriver anpassar vi vår text till den kontext som texten ska fungera i. Skriftspråket 

ger oss tid till att planera, reflektera och överväga val av ord så att vi kan skapa rätt text 

till rätt mottagare. Det finns tre variabler: fält, tenor och kommunikationssätt. Fältet 

handlar om det som pågår, den sociala handlingen eller verksamheten som äger rum. 

Fältet handlar om valen av ord för att uttrycka personlig vardaglig värld eller en mer 

opersonlig, teoretisk eller abstrakt värld. Tenor handlar om eleverna som deltar och deras 

känslomässiga relationer samt kontaktform. Variabeln handlar alltså om hur skrivaren 

förmedlar kunskap till läsaren. Den sista variabeln, kommunikationssättet, handlar om 

språkets roll. Eleverna ska kunna anpassa sitt språk efter textens syfte (Hedeboe & Polias, 

2008, s. 66–67).  

 

När de tre variablerna används tillsammans utgör de textens register eller 

situationskontext enligt Hedaboe och Polias (2008, s. 67–68). Beroende på vilken variabel 
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vi använder varierar textens betydelse. För att arbeta med de tre variablerna kan man ställa 

tre frågor: 

 

 Fältets fråga: Vilket stoff ska texten ha?  

 Tenors fråga: Vem ska vi anpassa texten till? 

 Kommunikationssättets fråga: Vilket sätt kommunicerar vi på? Muntligt eller via 

text? Ska vi prata som vi skriver eller skriva som vi pratar? (Hedeboe & Polias, 

2008, s. 67-68). 

 

Mehlum (1995, s. 45) menar att elever som befinner sig under utveckling kan ha en 

väldigt svag känsla för vad en texttyp är. När läraren ber dem att skriva inom en texttyp 

kan de helt missa målet. De kan även blanda ihop olika genrer. Det kan bero på att de 

fortfarande utvecklar sitt skrivande och de har ännu inte behärskat textyperna.   

 

Genrepedagogiken vilar på tre ben enligt Johansson och Sandell Ring (2012, s. 28). Det 

första benet är teorin som Johansson och Sandell Ring tar upp är Hallidays och han har 

en teori om språk, den systemisk-funktionella grammatiken. Den teorin innehåller fokus 

på språk och kontext, språket som verktyg för kommunikation och grammatik som 

betydelseskapare. Det andra benet är teorin som Johansson och Sandell Ring tar upp är 

Vygotskys teori om lärande, det sociokulturella perspektivet. Teorin innehåller lärande 

genom samarbete, den närmaste utvecklingszonen och stöttning. Det tredje och sista 

benet, och teori, som Johansson och Sandell Ring tar upp är Martins och Rotherys 

pedagogiska modell som beskrivs som en cykel för undervisning och lärande. Teorin 

innehåller fokus på specifika texttyper, ämne och språk, explicit och stegvis undervisning 

om språkliga mönster och ett gemensamt metaspråk. Hallidays teori om språk handlar om 

hur språk lärs in i en social kontext. 

 

Johansson och Sandell Ring (2012, s. 30) förklarar hur det går att påbörja det 

genrepedagogiska arbetet i klassrummet utan att ha grepp om teorins alla delar. 

Grammatiken utvecklas genom att eleverna läser och funderar kring de termer som 

beskrivs i anslutning till varje enskild genre. Vygotskys teori om lärande kan jämföras 

med en byggnadsställning. Lärare förser eleverna med de stödjande strukturerna som 

behövs för att eleverna ska utveckla nya begrepp, kompetenser och insikter. När eleverna 

behärskar de stödjande strukturerna tas stöttningen bort av läraren och ersätts med en ny 

byggnadsställning. Den nya byggnadsställningen ska ta eleverna vidare i deras 

utveckling. Stöttning och handledning bör alltid finnas till hands för att eleverna ska lära 

sig bäst. Om eleverna inte utmanas, saknar stöttning och handledning från läraren eller 

finner en uppgift för avancerad kan eleverna bli uttråkade och omotiverade till att lära. 

När stöttning utförs av någon mer erfaren och eleverna interagerar med varandra kommer 

de vidare i inlärningen (Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 28–29). Martins och Rotherys 

pedagogiska modell kallas bland annat för cykeln för undervisning och lärande, som 

benämns som cirkelmodellen. Modellen används av lärare och elever för att bygga upp 

nya kunskaper, skapa förståelse och reflektera över det inlärda och över själva 

inlärningsprocessen. Modellen fungerar som ett kretslopp med fyra olika faser där det 
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finns en ständigt pågående interaktion mellan undervisning och utvärdering. Vilket steg i 

processen som väljs beror på elevernas kunskaper inom genrerna (Johansson & Sandell 

Ring, 2012, s. 30–31).  

 

Cirkelmodellen är en genrebaserad undervisningsmodell. Genom arbetssättet arbetar 

läraren och eleverna med en texttyp i taget. Texttypen introduceras, modelleras och 

tillämpas i praktiken i fyra steg. Varje steg har ett specifikt syfte och kan i korthet 

beskrivas på dessa sätt enligt Gibbons (2013b s. 170): 

 

Steg 1: Bygga upp kunskap om ämnet 

Steg ett är innehållsfokuserat. Syftet med detta steg är att bygga upp information och 

kunskap om ämnet. Tyngdpunkten ligger därför på innehållet i den text som eleverna ska 

skriva. I detta steg bekantar sig även eleverna med de nyckelbegrepp som de kommer 

använda sig av. Ibland förväntas eleverna skriva om ett ämne de saknar kunskap inom. 

Det kan resultera i att deras skrivande saknar trovärdighet. Kunskap om ämnet är väldigt 

viktigt för till exempel faktatexter. Bakgrundskunskap hjälper skrivaren att formulera sig 

trovärdigt. Skrivaren behöver med andra ord veta mer om ämnet än vad de skriver ner 

(Gibbons, 2013b, s. 170–171). 

 

Steg 2: Modellera texttypen 

Detta steg handlar om språket. Ett särskilt fokus ligger på formen och funktionen hos den 

texttyp som eleverna ska skriva i. Eleverna ska främst bekanta sig med texttypens syfte, 

språkliga drag och uppbyggnad (Gibbons, 2013b, s. 171). Under detta steg, menar 

Gibbons (2013b, s. 174–175), kan läraren visa några bra modelltexter för sina elever för 

att visa hur strukturen ska se ut och vilka språkliga drag som finns i texttypen. Läraren 

kan ta dessa från tidningar, sina egenskrivna texter eller elevtexter. 

 

Steg 3: Skriva gemensam text 

Detta steg fokuserar både på innehållet och på språket. Syftet är att eleverna och läraren 

arbetar tillsammans och gemensamt skriver en text inom den aktuella texttypen. Under 

tiden diskuterar eleverna och läraren relevansen och giltigheten i informationen och 

innehållet samt om språket är korrekt. När elever och lärare gemensamt skriver en text är 

både processen och produkten viktiga, liksom både innehåll och form. Detta påminner 

om den naturliga process som muntlig språkutveckling innebär hos barn. Små barn lär sig 

tala genom en interaktion med människor i dess närhet. Ofta upprepar och formulerar 

barnets samtalsparter det barnet tänker säga. Barn och samtalspartner skapar alltså en 

gemensam text, läraren har en liknande roll i klassrummet när denna ska skapa en 

gemensam genreinriktad text med eleverna (Gibbons, 2013b, s. 172).  

 

Steg 4: Självständigt skrivande 

Detta steg är det slutgiltiga steget. Eleverna ska nu skriva och producera en egen text 

inom en vald texttyp. De ska använda den kunskap som de har byggt upp under de 

föregående stegen. Läraren finns till som stöd (Gibbons, 2013b, s. 172). 

 



 

16 

 

4. Metod 
 

I följande avsnitt redogör vi för valet av metod, urval av informanter och hur vi har 

genomfört vår undersökning. Här argumenterar vi om den valda metoden och redogör 

för- och nackdelar med metodvalet.  

 

4.1 Metodval 

 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju som metod. Intervjuguiden som 

utformades bestod av öppna frågor och om det behövdes fanns det möjlighet för oss att 

ställa följdfrågor till respondenterna. Respondenterna fick ta del av frågorna före 

intervjun för att få möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna genomfördes på respektive 

respondents arbetsplats.  

 

Semistrukturerade intervjuer hör till kvalitativ forskning och intervju som metod är, enligt 

Bryman (2011, s. 412), sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning. I 

kvalitativ forskning och kvalitativa studier är ord oftast viktigare än kvantifiering vid 

insamling och analys av data enligt Bryman (2011, s. 340). Bryman (2011, s. 413) menar 

att i en kvalitativ intervju vill forskaren ha fylligare och detaljerade svar. I vår studie vill 

vi få fram fylligare och detaljerade svar, därför valde vi att genomföra en semistrukturerad 

intervju med kvalitativa frågor, eller öppna frågor som Andersson (1985, s. 73) benämner 

dem.  

 

Valet av metod i förhållande till problemformulering ska generera de mest relevanta 

svaren på ens frågeställning (Eliasson, 2013, s. 11). Eliasson (2013, s. 26) beskriver hur 

semistrukturerade intervjuer är mer styrda än ostrukturerade intervjuer, eftersom det i 

semistrukturerade intervjuer finns möjligheten att ställa följdfrågor för att täcka in flera 

områden vilket kändes viktigt för oss. Enligt Bryman (2011, s. 203) är det viktigt att alla 

intervjuade möter samma frågeguide, det vill säga om en följdfråga ställs under en 

intervju ska den ställas under nästkommande intervju också. Justesen och Mik-Meyer 

(2011, s. 46) är inne på samma definition av semistrukturerad intervju som Bryman (2011, 

s. 203) och Eliasson (2013, s. 11). Under intervjun ska det finnas utrymme för avvikelser, 

det vill säga att man kan ställa ytterligare en fråga till respondenten om tillfälle ges eller 

om intervjuarna känner att det finns behov av det. Som tidigare nämnts, det är fortfarande 

viktigt att alla ytterligare frågor som ställs måste ställas under nästkommande intervju för 

att alla svar ska bli användbara. Valet av denna metod är relevant för vår studie då en 

semistrukturerad metod ger möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna vid 

behov. För oss upplevs detta som en säkerhet då vi kan justera frågeguiden allt eftersom.  

 

Eliasson (2013, s. 21) skriver att vilken eller vilka teorier som väljs till undersökningen 

kommer att styra hur undersökningen genomförs så länge teori och metod förhåller sig 

till varandra. Teorierna kan även kompletteras med egna erfarenheter och 

problemformuleringar. Eliasson (2013, s. 11.) förklarar begreppet problemformulering 

som grunden för hela undersökningen. Detta handlar alltså om de frågeställningar som 
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studien utgår ifrån. De vanligaste frågorna, som brukar inledas med Vad, Var, Vem eller 

När, kan upplevas alltför enkla och bör kompletteras eller bytas ut med Varför, Hur eller 

till exempel Ska eller Bör. När vi strukturerade och formulerade vår frågeguide har vi 

haft ovanstående fraser som utgångspunkt. Fördelen med öppna frågor, enligt Andersson 

(1985, s. 73), är att man inte styr eller begränsar respondenten till i förväg bestämda svar. 

Respondenten ges utrymme till att analysera och reflektera kring sina svar. Nackdelen 

med öppna frågor är att svaren kan vara svårtolkade och det kan kräva mer tid att jämföra 

svaren sinsemellan respondenterna. Vår intervjuguide består genomgående av öppna 

frågor.  

 

4.2 Urval och material 

 

Vi valde att fysiskt besöka våra egna verksamhetsförlagda utbildningsskolor. De är 

utspridda över två kommuner i Gästrikland, Sandvikens kommun och Gävle kommun.  

Vi gjorde alltså ett bekvämlighetsurval, det vill säga att vi valde att intervjua dem som 

fanns tillgängliga.  

 

Vi har genomfört intervjuer med tio stycken verksamma lärare som undervisar i ämnet 

svenska i årskurs 4–6. Deras intervjusvar är vår empiri i denna studie. Lärarna är mellan 

37–66 år och har varit verksamma i minst fem år. Totalt arbetar tre lärare i årskurs 4, tre 

arbetar i årskurs 6 och fyra av våra respondenter arbetar i årskurs 5.  

 

Det är bra att använda inspelningsmöjligheter under intervjuer som Eliasson (2013, s. 25) 

skriver om. Fördelen med att spela in det som sägs under intervjun är att man kan gå 

tillbaka i inspelningen och lyssna igen på vad respondenten sa. Genom denna möjlighet 

minskar risken för att någon viktig information ska försvinna i mängden. Nackdelen med 

att använda ljudupptagning är, enligt oss, att efterarbetet kan bli tidskrävande. Det kräver 

tid och koncentration att få med varje ord som sägs.  

 

4.3 Genomförande 

 

Vi valde att genomföra enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer. Eliasson (2013, s. 

24) skriver dock att gruppintervjuer kan framstå som mer upplysande än intervjuer med 

enskilda respondenter. Vi vill att våra respondenter ska stå i centrum under intervjun och 

få tala för sig själva istället för att bli påverkade av någon annan respondent. För att få 

intervjuerna så snarlika som möjligt valde vi att genomföra den första tillsammans, 

därefter fick vi möjligheten att samtala om hur de nästkommande skulle genomföras. Vi 

fick även en större förståelse för vilka typer av följdfrågor som kunde bli aktuella. Då vi 

bor på olika håll var det mest praktiskt att vi genomförde nästkommande intervjuer enskilt 

med respondenterna. Efter varje intervju fick vi ta del av varandras ljudinspelningar för 

att få reda på vilka eventuella följdfrågor som ställdes.  

 

Genom att vi använde oss av en ljudupptagning under intervjun är det lätt att ordagrant 

kunna citera respondenterna om det skulle behövas. Inspelningen gör det också lätt att gå 
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tillbaka till vad respondenterna har sagt för att inte råka misstolka deras svar (Eliasson, 

2013, s. 25). 

 

Med Eliassons (2013, s. 41) tankar i grunden har vi arbetat fram vår intervjuguide. Hur 

frågorna ställs och formuleras är väsentligt för att få en bra intervju. Eliasson menar att 

intervjun och frågeguiden ska ha en tydlig struktur som är lätt att följa och förstå. De 

komplexa och kontroversiella frågorna bör ställas i slutet av en frågeguide. Vi ställde de 

större och mer komplexa frågorna i slutet av vår intervjuguide, som Eliasson uppmanar 

till. En fördel med detta var att respondenterna många gånger gav ett övergripande svar 

på fråga 12–15 genom att enbart besvara fråga tolv (se bilaga 1). 

 

Enligt Eliasson (2013, s. 40) måste intervjuare vara noggranna med hur de formulerar 

sina frågor. De måste tänka på om frågorna kan missförstås eller om de behöver 

preciseras. Frågorna bör vara relativt korta då längre kan bli otydligare. Under en intervju 

är det också viktigt att tänka på hur man ställer frågorna. Negationer ska undvikas. 

Respondenter kan missförstå frågan på grund av attityden intervjuaren har. Genom att vi 

valde att skicka våra intervjufrågor i förväg till respondenterna fick de bekanta sig med 

frågorna. Vi tänkte även på att ha en trevlig ton under hela samtalet.  

 

När intervjuerna var genomförda började processen att få ner det som respondenterna 

berättat på papper för att vi lättare skulle få en översikt. Enligt Bryman (2011, s. 429–

430) ska varje ord som sägs under intervjun transkriberas ner i ett dokument. Det finns 

ett problem med att skriva ut intervjuerna och det är att skrivandet är en mycket 

tidsödande process. Bryman menar att det är lätt att tro att transkriberingen är en 

oproblematisk överföring från talat till skrivet språk. Det är lätt att det kommer med 

feltolkningar på vad respondenten har sagt på grund av att den som transkriberar till 

exempel kan höra fel, tröttnar på lyssnandet eller rent av slarvar. För att undvika 

feltolkningar vid transkriberingen har vi tagit pauser när det har behövts. Vi har även inte 

suttit för långa perioder i sträck under transkriberingen.   

4.3.1 Intervjuanalys 

 

När alla intervjuer var genomförda och transkriberade i separata dokument började vi att 

koppla intervjusvaren till våra forskningsfrågor. Vi satte oss tillsammans och gick igenom 

alla intervjusvaren. Dokumenten lades upp bredvid varandra och vi började färgmarkera 

de svar vi fått. Svaren som kunde kopplas till forskningsfråga ett, Vilka texttyper arbetar 

lärarna i studiens elever vanligast med?, markerades grön. De svar som kunde kopplas 

till forskningsfråga två, Vad är skriftspråket för lärarna i studien?, markerades rosa. 

Forskningsfråga tre, Hur följer lärarna i studien upp elevernas utveckling i att skriva 

texter?, markerades orange. Den sista forskningsfrågan, Hur arbetar lärarna i studien för 

att elever ska utveckla sina förmågor att skriva texter, vilka metoder och didaktiska 

redskap används?, markerades gul. Varje forskningsfråga fick en egen uppsättning av 

utskrifter för att det skulle bli enklare att gå igenom svaren. Färgmarkeringsfasen 

genomförde vi tillsammans och vi satt båda två och gick igenom alla intervjuer. Då vi 
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inte genomfört dem tillsammans var detta ett bra tillfälle att ta del av alla intervjuer och 

ingående ta del av vad respondenterna informerat.  

 

När färgmarkeringsfasen var klar tittade vi igenom en forskningsfråga åt gången samt 

vårt syfte. Varje forskningsfråga fick en egen underrubrik under avsnitt 5. Resultat i denna 

undersökning. Därefter skrev vi en sammanfattning av vad respondenterna hade svarat, 

vissa av dem arbetade på ett liknande sätt och vissa hade egna arbetssätt. Några av svaren 

jämfördes med varandra och några fick stå själv.  

 

Vid citat från respondenterna valde vi att utelämna ”Eh” och ”Hmm” samt när de tvekade. 

Vi ansåg att tvekljud och pauser i deras svar inte tillförde någon relevant information. Vi 

har inte ändrat ordval eller deras meningsbyggnader när vi har överfört informationen 

från talspråk till skriftspråk.  

 

4.4 Metodkritik 

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervju med kvalitativa frågor och öppna frågor. 

Den semistrukturerande intervjun gav oss möjligheten till att ställa följdfrågor om vi 

kände att det skulle behövas. Bryman (2011, s. 413) tar upp att i en kvalitativ intervju får 

intervjuaren avvika från intervjuguiden, till exempel ställa följdfrågor eller helt nya 

frågor. Det var något vi också gjorde. En kvalitativ intervju är öppen och det resulterade 

i att alla respondenter inte fick exakt samma frågor.  

 

När vi valde ut våra respondenter valde vi att genomföra ett bekvämlighetsurval. 

Anledningen till detta var för att vi inte hade fått någon återkoppling från två kommuners 

VFU-samordnare. De skulle ha hjälpt oss med att komma i kontakt med verksamma 

grundlärare i årskurs 4–6 som undervisar i ämnet svenska. På grund av avsaknad av 

återkoppling vände vi oss till våra egna verksamhetsförlagda undervisningsskolor och tog 

själva kontakt med lärarna. De respondenter vi kom i kontakt med kände igen oss sedan 

tidigare. Om kommunernas VFU-samordnare hade återkopplat till oss hade vi eventuellt 

haft fler respondenter som hade varit spridda på fler skolor än enbart våra egna 

verksamhetsförlagda utbildningsskolor.  

 

Endast en av de genomförda intervjuerna genomförde vi tillsammans. Vi valde att göra 

på detta sätt då vi bor på olika håll. Nackdelen med att vi inte gör alla tillsammans är att 

det blir svårt att riktigt sätta oss in i de intervjuer som vi inte genomförde själva. Vi löste 

detta problem genom att lyssna på varandras inspelningar innan vi genomförde ytterligare 

intervjuer. Detta gjorde för att hålla oss uppdaterade om vilka följdfrågor som kunde bli 

aktuella att ställa till nästkommande respondent.   

 

Vi skickade intervjufrågorna till respondenterna innan intervjuerna. Vi ville att de skulle 

kunna läsa igenom frågorna innan den aktuella intervjun. Fördelen med att skicka ut 

frågorna före de aktuella intervjuerna är att respondenterna får chansen att förbereda sig. 

Respondenterna kan reflektera över frågorna längre och ge oss mer fördjupande och 
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analyserade svar till frågorna. En nackdel med att respondenterna får tid på sig att 

reflektera över frågorna är att de kan utelämna de spontana svaren, de första svaren innan 

tankeprocessen sätts igång. Vi ansåg att det skulle underlätta för oss om respondenterna 

får förbereda sig och tänka igenom frågorna innan den aktuella intervjun. Därmed får 

även respondenterna möjlighet att ställa frågor till oss som intervjuade, ifall det var något 

som de upplevde var otydligt.  

 

Bryman (2011, s. 429) nämner att en transkribering av en intervju är mycket ansträngande 

och tidsödande, vilket vi också upplevde när vi transkriberade våra egna intervjuer. Det 

hade varit enklare att spela in en fråga i taget i stället för att ha hela intervjun i en och 

samma inspelning. Anledningen till det är att det underlättar vid eventuellt pausande och 

det gör det mycket enklare att spola fram och tillbaka i inspelningen. Däremot hade det 

blivit många intervjufiler att hålla reda på om intervjufrågorna spelas in en och en. Det 

kan leda till att svaren och filerna blandas ihop och svar riskeras att kopplas ihop med fel 

respondent.  

 

När vi transkriberade våra intervjuer valde vi att ge varje frågeställning en enskild färg, 

till exempel fick forskningsfrågan ”Vad är skriftspråket för lärarna i studien?” färgen 

gul. Det resulterade i att vi hade 40 stycken utskrifter, tio till varje frågeställning. 

Eftersom vi är två personer innebar det att vi behövde en varsin uppsättning, det 

resulterade i totalt 80 stycken utskrifter. 

 

När denna uppsats skrevs, skrevs den antingen på campus eller med delad skärm på 

distans. Nackdelen med distans är att den som inte skriver saknar möjlighet att kunna 

justera i realtid. Bara en kunde skriva åt gången. Det resulterade i att den ena blev mer 

aktiv i den andra och därför skrev vi varannan gång. I och med att det fanns svårigheter 

för oss båda i realtid att skriva i dokumentet underlättade det för oss att ofta träffas på 

campus. En nackdel med att båda skriver i uppsatsen är att det kan synliggöras att det är 

två skribenter som har arbetat med uppsatsen, därför behövde vi ofta genomföra separata 

korrekturläsningar.  

4.4.1 För- och nackdelar med intervjuer 

 

Eliasson (2013, s. 27) jämför olika intervjuformer, ostrukturerad intervju, semi- eller 

halvstrukturerad intervju och strukturerade intervjuer. En aspekt som Eliasson (2013, s. 

28) nämner är att under en intervjuundersökning kan intervjuaren förtydliga frågan, om 

respondenten har svårt att förstå den. Bryman (2011, s. 229) nämner också fördelen med 

att kunna förtydliga frågan. Under en enkätundersökning finns det ingen intervjuare som 

kan hjälpa respondenten med att förstå vad frågan ber om. Under en intervju kan man 

ställa uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor allt eftersom. Sonderingsfrågor kan vara 

viktiga när det handlar om de frågor som är öppna. Öppna frågor används relativt ofta i 

en intervju. Genom att använda oss av Eliassons och Brymans metoder för strukturering 

av intervjuerna blir det möjligt för oss att ställa följdfrågor och eventuellt förtydliga en 

fråga vid behov.  
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Bryman (2011, s. 230) nämner bland annat att frågor som har en komplicerad struktur bör 

i största grad undvikas då respondenterna ofta upplever strukturen svårföljd. Enligt 

Eliasson (2013, s. 26) är därför semistrukturerad intervju bra då det är en mellanvariant 

av strukturerad och ostrukturerad intervju. Genom att vi använder oss av en 

semistrukturerad intervju kan vi utveckla de komplicerade och svårställda frågorna om 

det skulle behövas. Samma sak gäller följdfrågor. Genom att vi har en semistrukturerad 

intervju så finns det en möjlighet för oss att ställa eventuella följdfrågor om vi känner att 

vi saknar något i respondenternas svar.  

 

En annan fördel med intervjuer är att man vet vem det är som har besvarat frågorna. I en 

enkätundersökning går det inte att säkerställa att det är rätt person som har besvarat 

frågorna. Om informanterna använder sig av en intervju som metod går det att kontrollera 

om andra individer har blandat sig i respondentens svar (Bryman, 2011, s. 230). 

 

En nackdel med intervju gentemot en enkätundersökning är, enligt Bryman (2011, s. 228), 

att enkäter går snabbare att administrera. En enkät är något som respondenterna enskilt 

fyller i och de kan skickas ut via brev eller distribueras på ett annat sätt i ett stort antal på 

samma gång. Ett exempel på en sådan distribution är att tusentals enkäter kan skickas ut 

vid samma tidpunkt, detta kan jämföras med hur lång tid det skulle ta för en stor 

intervjuargrupp att intervjua lika många personer som enkäten skulle nå.  

 

En annan nackdel med intervjuer gentemot enkäter är att respondenterna kan dra sig för 

att svara sanningsenligt om de känner sig obekväma med ämnet. Om till exempel ett ämne 

väcker en oro hos respondenterna kan intervjuare med fördel använda sig av en enkät 

istället för en intervju, respondenterna svarar mer ärligt i en enkät än under en intervju 

(Bryman, 2011, s. 229). Under intervjun tänkte vi på att vi skulle ha en sådan neutral 

framtoning som möjligt samt att vi inte hastade oss igenom intervjuerna. Att låta 

respondenterna tala till punkt utan att bli avbrutna var viktigt för oss.  

 

Bryman (2011, s. 229) menar även att intervjuer är mindre bekväma än enkäter. En enkät 

kan respondenterna besvara när de själva känner att de har tid och behöver inte avsätta 

tid med en intervjuare. För att underlätta för våra respondenter lät vi dem själva välja tid 

och plats för intervjuerna.  
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4.5 Etiska aspekter 

 

Våra respondenter var hela tiden medvetna om vår undersöknings syfte. Vi försäkrade 

dem om att de kommer förbli helt anonyma och att deras svar enbart kommer användas i 

detta arbete. Vi berättade även för dem att de kommer kunna ta del av denna studie när 

den är färdigställd och den kommer publiceras online.  

 

Ryen (2004, s. 165) förklarar hur empati förknippas med neutrala eller positiva relationer. 

Under en undersökning är det alltså viktigt att inte påverka respondenten negativt, inte 

förmedla negativa känslor eller göra den tillfrågade upprörd. Respondentens svar kan 

ändras på grund av hur personerna som genomför undersökningen påverkar 

respondenten. Det blir alltså viktigt att hålla en positiv och neutral ton under 

undersökningen för att upprätthålla en bra balans mellan hur frågorna ställs och besvaras. 

Att vi höll en positiv ton genom intervjuerna gjorde att de med lätthet flöt på. Den positiva 

tonen kunde göra att respondenterna kände sig mer bekväma med oss och det underlättade 

för intervjusamtalet.   

 

Det bästa sättet att vinna den tillfrågades sympati är att vara en bra och uppmärksam 

lyssnare skriver Krag Jacobsen (1985, s. 79). Krag Jacobsen fortsätter att diskutera hur 

viktigt det är att hålla en god ton gentemot den tillfrågade. Som intervjuare är det viktigt 

att okritiskt acceptera det den tillfrågade säger.  

 

När det handlar om de etiska principerna nämner Bryman (2013, s. 131–132) att det rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för den utfrågade under 

undersökningen. Bryman skriver att man bör informera de tillfrågade om 

undersökningens syfte, informationskravet. Samtyckeskravet handlar om att den 

tillfrågande frivilligt deltar i undersökningen och respondenten har rätt till att bestämma 

över sin egen medverkan. Varje respondents uppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras så att obehöriga inte kan nå de 

tillfrågade. Nyttjandekravet är också en punkt som Bryman tar upp och den handlar om 

att uppgifterna som samlas in om en enskild person enbart ska användas för 

undersökningen. Dessa ovanstående principer bör överlappa varandra enligt Bryman för 

att undersökningen ska kunna genomföras. De tillfrågade ska veta hela sanningen om 

varför undersökningen görs.  
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5. Resultat 
 

I följande kapitel behandlas materialet som samlats in och sammanställts utifrån 

respondenternas svar gentemot frågeställningarna. Alla respondenter behandlas anonymt 

och vi benämner dem Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D, Lärare E, Lärare F, Lärare 

G, Lärare H, Lärare I och Lärare J.  

 

5.1 De vanligaste texttyperna som lärarnas elever arbetar med 

 

Det som framkom var att den vanligast förekommande texttypen är berättande texter, 

både att eleverna ska skriva en berättelse och att de ska skriva en återberättande text. 

Lärare J har under tidigare terminer när hennes elever gick i årskurs 4 arbetat med 

berättande texter så under denna termin lägger Lärare J mer fokus på argumenterande 

texter. Lärare F menade dock att den texttyp som får mest fokus i hennes klassrum var 

faktatexter. Hennes elever skriver mycket faktatexter som är kopplade till SO och NO 

och därigenom blir faktatexten vanligast förekommande i hennes klassrum.  

 

Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D, Lärare E, Lärare G, Lärare H och Lärare I 

påpekade dock att även om de i dagsläget arbetar med berättande texter så har de i tidigare 

årskurser arbetat med några av de andra texttyperna. Lärare G berättade att hennes klass 

i årskurs 4, nuvarande årskurs 5, föregående läsår arbetade mycket med faktatexter, 

beskrivande texter och instruerande texter. Under det läsåret lade hon inte fokus på 

berättande texter utan väljer att göra det under detta läsår i stället.  

 

5.2 Vad är skriftspråket?  

 

Lärarnas beskrivning av skriftspråkets betydelse påminde om varandra. Lärare J menar 

till exempel att skriftspråket handlar om det man skriver. När elever inte kan använda 

talspråket så skriver de:  

 

[D]et man vill förmedla kanske, även om det bara handlar om ett ord så blir 

det något man vill säga till någon eller några. (Lärare J) 

 

Skriftspråket är motsatsen till talspråket anser Lärare A, Lärare C, Lärare F och Lärare 

J. När man skriver så använder man skriftspråket. Lärare J anser att skriftspråket 

används så fort man vill förmedla något i skrift, det kan vara allt från ett ord till ett helt 

stycke. Lärare B tycker att man både kan använda ord och emojis1 för att skriva korta 

meddelanden och information. Lärare E utvecklar Lärare J:s resonemang med att 

skriftspråket används för att uttrycka sig i olika syften och till olika mottagare.  

 

                                                 
1 Smileys som används i samband med sociala medier 
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Flera lärare är överens om att flertalet elever skriver som de talar. Lärare C menar bland 

annat att skriftspråket är det mest korrekta och det eleverna ska använda sig av. Det är 

vanligt förekommande att elever missar att ändelser försvinner. 

 

Jag ”tala” i stället för ”talade” som det heter. Det är någonting man hela 

tiden får påpeka. Där får man gå in och prata om verb, där det är tydligt 

talspråk. (Lärare C) 

 

Lärare C menar även att de elever som är vana läsare har bättre förmåga att undvika 

talspråkliga formuleringar när de skriver. Elever som läser betydligt mindre reflekterar 

inte över språket när de skriver. Precis som Lärare C nämner verbens ändelser pratar 

Lärare I och Lärare F med sina elever om meningsbyggnader och den kronologiska 

ordningens betydelse för skriftspråket. Lärare I anser att skriftspråket handlar om alla 

skrivregler och hur viktiga de är. Lärare H vill till exempel att eleverna ska bli 

självständiga. De ska inte vara beroende av rättstavningsprogrammen i sina datorer. 

Enligt Lärare B måste eleverna försöka lära sig skillnaderna på hur man skriver i olika 

sammanhang. Ett exempel som Lärare B nämner är att det är en stor skillnad på en 

berättelse och kort information. För att skriftspråket ska fungera menar lärarna att 

eleverna behöver känna till skrivregler och grammatik.  

 

Skriftspråket är ord som används skriftligt och meningar som formuleras enligt Lärare D. 

Lärare D menar till exempel att skriftspråket är allt skrivande, allt från det som skrivs på 

sociala medier, i matte- och NO-boken och på vita tavlan. Lärare G påstår att skriftspråket 

är det vi vill säga med skrivna bokstäver. Skriftspråket används, enligt Lärare D, av både 

barn och vuxna.  

 

5.3 Uppföljning av elevers skrivutveckling  

 

Flera av våra respondenter arbetar på liknande sätt när de följer upp elevers 

skrivutveckling. De sparar sina elevers texter, antingen i en mapp eller pärm eller digitalt 

via en onlinetjänst. Därefter går de igenom sina elevers texter, antingen tillsammans med 

eleverna eller så går lärarna ensamma igenom texterna. Lärare A använder sig till exempel 

av en pärm där hon sätter in sina elevers texter. Hon läser igenom dem och tittar hur texten 

är uppbyggd och påpekar för sin elev om eventuella förbättringar behöver göras. Enligt 

Lärare A ger de sparade texterna en bra återblick över var hennes elever har legat 

kunskapsmässigt och hur de har utvecklats över tiden.  

 

Lärare G använder sig ofta av formativ bedömning när hon följer upp sina elevers 

skrivutveckling. Hon förklarar vidare: 

 

Jag tittar på texterna och kollar att det är rätt struktur på texten. Och så 

kollar jag till att textens syfte stämmer överens med vem mottagaren är. 

När eleverna får välja fritt vilken texttyp de vill skriva så vill jag gärna att 

de tar hjälp av deras tidigare texttyper som jag godkänt i deras pärm om 

de behöver hjälp, innan de ber mig. (Lärare G) 
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I klassen som Lärare G har, har alla elever varsin pärm där deras färdiga arbeten sätts in. 

Hon går alltid igenom pärmarna och ser till så att uppgifterna är klara för att sedan 

godkänna dem. Hittar hon en text som inte är färdig eller behöver rättas till poängterar 

hon detta för den aktuella eleven och ber denna att rätta till de fel som finns i texten. I 

pärmen kan hon tydligt följa sina elevers skrivutveckling.  

 

Lärare C och Lärare H arbetar på liknande sätt när de ska följa upp sina elevers 

skrivutveckling. Båda använder sig av loggböcker. Vid särskilda händelser skriver deras 

elever i böckerna och de behåller dem under hela mellanstadiet. I loggböckerna är det 

enkelt att se progressionen i elevernas texter över tid då de samlas på ett och samma ställe. 

Både Lärare C och Lärare H poängterar att de inte gör något med texterna som skrivs in 

i loggboken, annat än att de ger eleverna korta kommentarer om innehållet i deras texter. 

 

Det vanligaste är att lärarna läser och rättar elevtexter enskilt. Det kan dock förekomma 

att de tillsammans med eleverna läser och rättar texterna. Lärare H och Lärare C tittar 

bland annat om eleverna har använt stor bokstav och punkt samt stavat rätt. Lärarna går 

inte in och rättar stavning, grammatik och meningsbyggnader. 

 

I klassrummen tillhörande Lärare C och Lärare D förekommer det kamratrespons. När 

Lärare D går igenom elevernas texter tillsammans med dem används formativ 

bedömning. Lärare D brukar också läsa igenom elevernas texter enskilt och brukar då 

skriva dit kommentarer i texterna. Genom att Lärare D läser igenom sina elevers texter 

ser hon hur de ligger till kunskapsmässigt. De flesta texter som blir bedömda och 

kommenterade sätts in i en pärm som eleverna får ta med sig hem efter skolavslutningen. 

Lärare D berättade att om hon får in texter som är riktigt bra så sparar hon dem i en separat 

pärm med elevernas godkännande. Denna pärm består av exempel på texter som hon kan 

använda sig av i kommande elevkullar.  

 

Lärare F har använt sig mycket av det nationella provet. Hon har använt de nationella 

proven som undervisningsmaterial för att arbeta med elevernas kunskaper. Exakt hur 

Lärare F arbetade med det nationella provet framkom inte under intervjun. När lärare F 

inte har haft tillgång till det nationella provet så har hon läst igenom sina elevers texter 

och kommenterat dem om det behövts. Lärare F poängterar att hon aldrig går in och rättar 

sina elevers texter. Hon brukar låta dem vara som de är. Hon menar att om hon skulle 

börja rätta för mycket i sina elevers texter så skulle de tappa skrivlusten. Lärare F vill att 

hennes elever ska ha som vana att använda datorns rättstavningsprogram, även det är en 

anledning till att hon inte går in och rättar stavning mm. 

 

Lärare F följer alltid upp elevernas kunskapsutveckling genom att läsa deras texter och 

hon brukar spara dessa i ett webbaserat program. Hennes elever skriver aldrig för hand 

utan alla deras texter skrivs på datorn och därigenom blir det lätt för Lärare F att läsa dem 

och ge eleverna feedback. Ibland kan det även förekomma kamratrespons i Lärare F:s 

klassrum.  
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Under intervjuerna har varje respondent berättat att de på ett eller annat sätt sparar sina 

elevers texter så att de kan följa upp skrivutvecklingen genom dem. Några av 

respondenterna spar elevernas texter på datorn och några spar dem i en mapp eller pärm. 

Lärare J och Lärare I är två av dem som föredrar att spara elevernas texter i en mapp eller 

i en pärm. Elever i Lärare I:s klassrum skriver vanligtvis sina texter på sina egna datorer 

men i stället för att spara dessa digitalt så väljer Lärare I att skriva ut texterna. Dessa 

texter följer med eleverna genom hela mellanstadiet och både Lärare I och Lärare J menar 

att de får bra återblickar på var eleverna har legat kunskapsmässigt, samt att elevernas 

progression blir tydlig med hjälp av att texternas samlas in och sparas under en längre tid.  

 

Lärare B resonerar på detta sätt när det gäller vad hon gör med sina elevers texter: 

 

[D]et beror på vilket syfte man har med texten. Jag läser dem såklart och 

sen rättar vi dem tillsammans, eller ibland rättar de åt varandra, 

kamratbedömning, kamratrespons. Men oftast så är det en dialog med 

eleverna, vi säger att de har skrivit en text och då tittar jag på texten. Jag 

känner barnen rätt så bra och vet ju lite vad det barnet går för och jag kan 

ju säga att det är ett jättebra innehåll i texten men de har ganska mycket 

stavfel och jag tycker att de ska jobba med det. (Lärare B) 

 

Hur Lärare B följer upp sina elevers skrivutveckling är väldigt individuellt, vissa elever 

får mer respons än andra då det finns mer som dessa behöver träna mer på. Lärare B läser 

alla texter och hon anser att alla elever har rätt till att få respons på alla sina texter, 

mängden respons kan dock variera, liksom vad den består av. Utöver de elevtexter som 

hennes elever producerar under lektionstid, har Lärare B under denna termin kunnat ta 

del av de nationella proven för att se var hennes elever ligger i utvecklingen.  

 

Lärare B arbetar med skrivlust genom att ge eleverna övningar som är bra och som de 

kommer tycka är roliga. Responsen som eleverna får av Lärare B är viktig eftersom 

eleverna ska känna att deras lärare bryr sig om dem och texterna som de har producerat. 

Lärare E vill att eleverna ska ha en variation när de arbetar för att de inte ska tappa 

skrivlusten.  

 

Lärare C eller Lärare F håller kommentarsmängden i sina elevers texter på en passande 

nivå. Anledningen till det är enligt Lärare C att eleverna ska kunna uttrycka sig fritt utan 

att bli begränsade över språkets uppbyggnad. I årskurs 6 blir grammatiken mer väsentlig. 

Skrivlusten minskar om läraren påpekar grammatikmissar för tidigt. Lärare F vill till 

exempel att elever naturligt använder sig av datorns rättstavningsprogram. Enligt Lärare 

F behålls skrivlusten om rättningen hålls på en bra nivå, det vill säga att läraren endast 

kommentera lite i texterna då och då.  
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5.3.1 Elevers olikheter 

 

Lärare A nämner hur vissa av hennes elever finner det svårt att skriva tre fullständiga 

meningar som Lärare A alltid kräver vid skrivande. Andra elever har däremot svårt att 

skriva mindre än ett A4. Med det menar Lärare A att arbetet med skrivande måste variera 

beroende på vilken elevgrupp hon har.  

 

[D]et varierar eftersom varje elev är så olik sin klasskamrat. (Lärare A) 

 

Eftersom elever är olika varandra, är även elevgrupper det. Enligt Lärare A måste elever 

bli bekväma med varandra för att kunna ta emot kritik och tips på ett bra sätt, detsamma 

gäller hur de ger kritik och tips till varandra. Lärare G är inne på samma spår som Lärare 

A angående kamratrespons. För tillfället arbetar Lärare G inte så mycket med 

kamratrespons på grund av att eleverna inte är redo för det ännu.  

 

Lärare B har några elever som har det problematiskt att skriva tio meningar utan 

omfattande stavfel, medan andra elever sällan får kommentarer om stavning och 

meningsbyggnader. För att kunna arbeta med elevernas olikheter menar Lärare B att 

undervisningen måste individualiseras. Lärare J arbetar också mycket med 

individualiserad undervisning. Enligt Lärare J har vissa av hennes elever svårare än andra 

att förstå strukturer i texter därför underlättar det att kunna individanpassa informationen 

som går ut till eleverna.  

 

5.4 Lärarnas metoder och didaktiska redskap för skrivutveckling 

5.4.1 Läromedel 

 

Lärarna använder sig av minst ett läromedel vid skrivundervisning. Lärare B har samlat 

på sig olika läromedel under sin tid som lärare. Det innebär att eleverna inte har en och 

samma lärobok som de alltid använder. Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare F, Lärare G, 

Lärare H och Lärare I använder sig av läromedel som har ett stegprogram. Det innebär 

att läromedlet bygger upp progression i varje steg där eleverna får lära sig hur de ska 

forma de olika texttyperna, bland annat beskrivande text. Samma läromedel som Lärare 

A, Lärare C, Lärare F, Lärare G, Lärare H och Lärare I använder, använder även Lärare 

B. Läromedlet ska hjälpa eleverna känna igen texttypernas mönster, vad som ska finnas 

med i texten och hur viktigt det är att se skillnader på texterna, enligt Lärare B. Lärare F 

tycker att läromedlet är bra anpassat till texttyperna. Det ges exempel på hur texttyperna 

ska struktureras. Enligt Lärare G är läromedlet uppbyggt på ett sätt där varje texttyps 

struktur presenteras och läromedlet har med grammatiska tips. Läromedlet är framtaget 

utifrån Lgr11. Läromedlet ger eleverna en bra överblick över hur texttyper ska 

struktureras samt vad de ska tänka på och varför.  

 

Läromedel, enligt Lärare B, ska ha en enkel uppbyggnad och struktur som gör det lätt för 

eleverna att förstå hur de ska arbeta med texttyperna. Det finns ett program på datorn där 
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eleverna kan läsa olika texttyper där kan de lära sig att avgöra vilken texttyp de läser. 

Eleverna kan tillsammans med läraren gå igenom texternas innehåll och struktur med 

hjälp av datorprogrammet.  

 

I boken som jag pratade om så kan man ju ta hjälp av läromedlet och då 

kan man ju kolla efter hur det ska läggas upp och olika saker. Och då kan 

jag börja med att jag läser många texter av den texttyp vi ska arbeta med. 

Så att de ser och lär känna ett mönster i det hela. (Lärare B) 

 

Lärare B menar att när hon arbetar med hjälp av sitt läromedel får hon en struktur för hur 

hon kan lägga upp sin undervisning om texttyperna.  

 

Lärarna nämner olika läromedel. Lärare C använder bland annat ett läromedel när hennes 

elever arbetar med olika ämnen, till exempel olika teman som texttypen ska handla om. 

Lärare D använder ett läromedel som handlar om att eleverna ska fånga förmågan. De ska 

kunna tänka, kommunicera och lära sig själva utan att läraren står vi sidan om. Utöver 

detta läromedel använder Lärare D även två andra läromedel, beroende på vilket texttyp 

som ska skrivas. Lärare E och I nämner ytterligare ett läromedel som ingen av de andra 

lärarna använder sig av. Lärare I menar att läromedlet innehåller frågor som riktar sig till 

den aktuella texttypen som de arbetar med. Eleverna kan enskilt eller i par arbeta med 

frågorna. Läromedlet utgår mycket från vad som står på raderna, mellan raderna och 

bortom raderna.  

5.4.2 Texttypsundervisning 

 

Lärare I vill att eleverna har kännedom om hur de ska skriva beroende på vilken texttyp. 

Oavsett vilken texttyp det är vill hon att eleverna går in på djupet när de ska göra person- 

och miljöbeskrivningar. De ska skriva målande. Lärare B tycker det är viktigt att eleverna 

kan se skillnad på texttyperna och hur de ska skrivas. Lärare E arbetar med att strukturera 

innehållet utifrån olika rubriker samt tankekartor när elever till exempel ska skriva 

beskrivande text. Enligt Lärare I är det viktigt att ha i åtanke vem eleverna skriver till. 

Skrivreglerna, meningsbyggnaden, den kronologiska ordningen och fokus på innehållet 

blir viktiga faktorer när en text ska skapas. Lärare J använder inte läromedlet som 

resterande lärare använder sig av. Lärare J arbetar mycket med eget material där hon kan 

anpassa informationen lättare till eleverna eftersom vissa elever är svagare än andra. 

 

Beskrivande text: 

Utöver läromedlen som används använder Lärare A, Lärare D, Lärare G och Lärare J sig 

av cirkelmodellen vid undervisning av beskrivande text. Lärare D och G anser att 

cirkelmodellen är bra anpassad till beskrivande text eftersom uppbyggnaden av modellen 

fungerar bra. Lärare J tycker att cirkelmodellen strukturerar instruktionerna för att skriva 

en beskrivande text bra.  

 

Faktatexter är något som förekommer när elever arbetar med beskrivande text. Lärare B 

vill att eleverna ska läsa så många olika faktatexter som möjligt för att bekanta sig med 
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dem. Enligt Lärare B finns det flera olika källor elever kan få material till faktatexterna 

från. Lärare C vill att eleverna möter berättande text, återberättande text och faktatext 

kontinuerligt.  

 

En annan metod att arbeta med beskrivande text är, enligt Lärare F, dramatisering. Lärare 

F arbetar mycket med att jämföra en torftig text med en utbroderad gestaltande text. Enligt 

Lärare F märker hennes elever en stor skillnad när de får ta del av de två olika texterna. 

Lärare H vill att eleverna arbetar med muntligt framträdande och med hjälp av till 

exempel Power Point i arbete med beskrivande text. ViTal är ett annat program som bland 

annat Lärare I använt sig av i sin undervisning av beskrivande text. Där får eleverna lyssna 

på sina egna texter. Hör eleverna eventuella felaktigheter i sin text kan de stanna upp och 

rätta till de felen som de har upptäckt. 

 

Textmatriser från Skolverket används mycket av Lärare G vid arbete med beskrivande 

text. Lärare G anser att det fungerar bra att använda Skolverkets textmatriser vid arbete 

beskrivande, berättande, instruerande och argumenterande text.  

 

Berättande text: 

Lärare A, Lärare G och Lärare J är de enda lärarna som hittills har använt sig av 

cirkelmodellen vid berättande text. Lärare J använder sig även av eget material när hon 

lär ut berättande text. Alla lärare förutom Lärare G och Lärare J använder sig av läromedel 

när de undervisar om berättande text. Lärare G använder många textmatriser från 

Skolverket och är medlem i olika Facebookgrupper för lärare i mellanstadiet där hon 

samlar på sig tips som hon kan använda sig av i sin undervisning av berättande text.  

 

Lärare E informerade om att hennes elever har skrivit äventyrsberättelser och lyssnat på 

ljudbok som en del av arbetet med berättande text. Därefter skapade de arbetshäften med 

övningar. I arbetshäftet bestämmer de i förväg vad som ska hända i berättelsen, platser 

och personer beskrevs utefter målningar. Lärare F har i stället för att skapa arbetshäften 

använt sig av litteratur som eleverna har fått studera för att lära sig hur berättande texter 

byggs upp.  

 

Lärare C använder sig inte av något eget material. Lärare C och Lärare J tycker om att 

använda sig av olika textmatriser från Skolverket. Lärare E använder sig däremot av 

mycket eget material vid arbete med berättande text. 

 

En metod vid arbete med berättande text är, enligt Lärare H, att använda sig av 

Fyrfältare.2 Fyrfältare återkommer efter varje lov eller vid särskilda händelser. Eleverna 

får med hjälp av Fyrfältare organisera sina berättelser. De får arbeta med 

personbeskrivning, miljöbeskrivning och händelseförlopp. Lärare I arbetar mycket med 

den röda tråden. Eleverna ska kunna strukturera en början, mitten och ett slut. Lärare I 

uppmanar att rubriken kan ändras allt eftersom. Det viktigaste är att börja med vilka 

                                                 
2 Fyrfältare är ett didaktiskt redskap som används av elever vid skrivande av berättande text.  
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personer, miljön och handling som texten ska ha. Lärare E arbetar också mycket med att 

eleverna ska bestämma handlingar i förväg.  

 

Argumenterande text: 

Vid arbete med argumenterande text är det endast Lärare A som använder sig av 

cirkelmodellen. Alla lärare, inklusive Lärare A, använder sig av minst ett läromedel. 

Stegprogrammet som finns i ett av läromedlen som Lärare A, Lärare C, Lärare E, Lärare 

G, Lärare H och Lärare J använder sig av är bra uppbyggt vid arbetet med bland annat 

argumenterande text anser lärarna. Ett annat läromedel som Lärare D använder sig av 

förklarar tydligt hur en argumenterande text ska struktureras och hur bra argument ska 

formuleras. Lärare F och Lärare H tycker att ett bra läromedel för argumenterande text 

låter eleverna argumentera för saker de själva är intresserade av. Lärare H arbetar därför 

mycket med att låta eleverna argumentera om ämnen som ligger dem nära. Hon arbetar 

mycket med muntligt framförande samtidigt som eleverna skriver argumenterande text.  

 

Både Lärare E och Lärare F har låtit sina elever skriva insändare vid arbete med 

argumenterande text. Lärare E har även arbetat med paneldebatter där det gäller att 

argumentera för sin åsikt. Lärare E och Lärare J har även samlat på sig textmatriser och 

insändare som de använder i sin undervisning.  

 

Instruerande text: 

Lärare F har använt nationella proven som grund vid undervisning av texttyper, bland 

annat instruerande text. Lärare A använder sig enbart av cirkelmodellen. Lärare J 

använder sig också av cirkelmodellen. Hon upplever att skrivande av gemensam text är 

ett bra koncept för att lära eleverna hur de ska tänka, kommunicera och arbeta på ett 

optimalt sätt. Lärare D nämner en pedagogisk modell utifrån cirkelmodellen.  

 

När vi arbetar med att skriva instruerande texter har jag använt mig på en 

pedagogisk planering som en uppbyggd enligt cirkelmodellen, första 

steget är att få fakta om ämnet. Andra steget är att modellera genren och 

tredje steget är att skriva en gemensam text. När vi skriver en gemensam 

text skriver vi den tillsammans i klassen. Sista steget är att skriva en egen 

text, antingen har eleverna fått skriva texten tillsammans i par eller i grupp 

i stället för individuellt. (Lärare D) 

 

Lärare D låter eleverna skriva en instruktion till ett spel eller en lek. Det blir viktigt för 

eleverna att skapa utförlig information om hur spelet eller leken går till för att deras 

klasskamrater eller syskon ska kunna förstå hur leken eller spelet fungerar. Lärare E har 

också använt sig av instruktionsskapande, hon har låtit eleverna skriva recept samt 

instruktioner till spel och lekar. Även Lärare H har låtit eleverna skriva instruktioner till 

olika saker, bland annat hur man spelar fotboll, hur man går ut med hunden och hur man 

gör vissa akrobatiska övningar i gymnastik.  

 

Vid arbete med instruerande text är det inte bara viktigt att kunna skriva utan eleverna 

ska även kunna förstå en instruerande text. Därför har Lärare I arbetat mycket med NTA-
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lådorna3 där eleverna måste kunna följa en instruktion, veta hur de ska börja och veta vad 

de ska göra. De ska även kunna förstå instruktioner i en SO- och NO-bok. Lärare I låter 

eleverna arbeta enskilt och i par med instruerande text.  

 

Lärare C, Lärare G och Lärare H använder sig av ett läromedel med ett stegprogram, 

medan lärare B använder sig av ett annat läromedel vid arbete med instruerande text. Både 

Lärare C och Lärare G använder sig också av Skolverkets matriser för att underlätta 

undervisningen.  

 

Förklarande text: 

Både Lärare A, Lärare C, Lärare F, Lärare G och Lärare H använder läromedlet med 

stegprogram när de undervisar om förklarande text. Utöver läromedel med stegprogram 

förekommer det ett annat läromedel som bland annat Lärare B använder sig av och 

ytterligare ett läromedel som lärare J och C använder vid arbete med förklarande text. 

Alla lärare är överens om att deras läromedel är gynnsamt och bra uppbyggt för visa hur 

en förklarande text ska ha sin struktur och hur innehållet ska se ut.  

 

Även cirkelmodellen används vid undervisningen om förklarande text. Lärare A, Lärare 

D och Lärare G tycker att cirkelmodellen går att anpassa bra till undervisningen. Lärare 

G använder även sig av textmatriser från Skolverket och samlar på sig olika textmatriser 

från en Facebookgrupp för mellanstadielärare. Att variera metoder anser Lärare G är bra.  

 

Både Lärare E och Lärare I använder sig av textmatriser. Lärare E brukar använda sina 

textmatriser till läxförhör inom olika ämnen, bland annat NO. 

 

Det har vi framförallt jobbat med inom NO. Matriser och så när vi har 

läxförhör, förklarat olika samband mellan organen och funktioner i 

kroppen. Vi har använt mycket ämnesspecifika ord och begrepp och 

barnen har då utgått från en matris och då fått se vad de ska förklara. 

(Lärare E)  

 

Även Lärare I försöker undervisa om förklarande text tillsammans med NO-boken, till 

exempel hur fysiken fungerar och hur resultatet av ett experiment kommer bli. Enligt 

Lärare I och E är det viktigt att man har goda förkunskaper om hur en förklarande text 

fungerar. Lärare I anser att när man förstår en förklarande text har man lättare att sätta sig 

in i ett ämne. För att eleverna ska kunna arbeta med texttyperna måste de sedan innan ha 

kunskap om struktur och vilket innehåll texterna ska ha innan de själva börjar skrivna på 

egna texter menar Lärare C.  

  

                                                 
3 NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är både ett förberett verktyg, en fortbildning och ett nätverk 

av pedagoger. 
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5.4.3  Sambandet mellan läsning och skrivning 

 

Alla tio lärare är överens om att läsning och skrivning är sammanlänkande. Lärare D, 

Lärare G, Lärare H och Lärare J är överens om att en elev som läser ofta skriver vanligtvis 

bättre. Lärare D menar att elever lär sig skriva bättre ju mer de läser och tvärtom. Eleverna 

börjar känna igen orden och kan sätta orden i sammanhang.  

 

En elev som läser mer än en annan elev är oftast bättre på att skriva också, 

vet när punkt och kommatecken ska in. Hur man formulerar en mening på 

korrekt sätt. Det råder ingen tvekan om att de sitter ihop. Genom att en 

elev skriver mycket kommer göra att den känner sen igen orden i texten 

den läst i. (Lärare G) 

 

Både Lärare G och Lärare H är överens om att när elever läser ofta så utvecklar de sitt 

skrivande och lär sig omedvetet skrivreglerna. Deras ordförråd ökar också. Lärare J anser 

att läsning och skrivning är ”A och O”. Lärare A anser att när vi läser så kan vi se orden 

i ett sammanhang och då kan vi lättare koppla ordet till andra saker efteråt. Enligt Lärare 

I ökar skrivkunskaperna när vi läser ofta, då stärks vårt lästflyt. När läsflytet stärks har vi 

lättare för att återberätta något. När vi kommer ihåg något som vi läst och kan återberätta 

det så kan vi skriva ner det enklare också.  

 

Lärare B brukar läsa högt för sina elever. Enligt Lärare B ökar skrivintresset hos eleverna 

när någon läser högläsning för dem. Eleverna vill ofta skriva liknande texter när de har 

lyssnat på högläsning. Både Lärare B, Lärare C och Lärare E anser att genom läsningen 

ökar intresset för att skriva.  

 

[L]äsning är ju vägen in i skrivandet. Man får mycket inspiration och idéer 

ifrån att läsa böcker. (Lärare E) 

 

Enligt Lärare C och Lärare E så ingår läsning i mycket. Genom att läsa får man fantasi, 

idéer och språket. Lärare C nämner bland annat att när eleverna läser får de mycket 

användbart material som de senare kan använda sig av när de själva ska skriva. 
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6. Diskussion  
 

I följande avsnitt finns det en sammanställning det våra respondenter sagt under 

intervjuerna tillsammans med vad litteratur och forskare kommit fram till under tidigare 

forskning och bakgrund. Vi får följa sammanställningen i tur och ordning genom 

forskningsfrågorna. 

 

6.1  Resultatdiskussion  

6.1.1 De vanligaste texttyperna i lärarnas skrivundervisning 

 

Skolverket (2016, s. 10) nämner att skolan ska stimulera elevers språkanvändning och 

följa deras språkutveckling. För att kunna göra det måste elever arbeta med sitt språk i 

alla ämnen och inte endast inom ämnet svenska. Lärare F är en av lärarna som arbetar 

ämnesöverskridande med texttyper och språkanvändning. Hennes elever arbetar mycket 

med faktatexter kopplade till SO- och NO-ämnet. Lärare I kopplar också sin undervisning 

till NO-ämnet i samband med förklarande text och instruerande text.  

 

Johansson och Sandell Ring (2012, s. 25–26) menar att olika texttyper används varje dag 

i samhället. Det som framkom av undersökningen var att den vanligaste texttypen är 

berättande text. Eleverna i respondenternas klasser skrev både berättande text och 

återberättande text. I kursplanen för svenska i årskurs 4–6 anges det att elever ska 

behärska berättande text och sakprosa (Skolverket, 2015, s. 226). Det står inget om att en 

texttyp ska förekomma mer än andra i samband med undervisning i årskurs 4–6. Lärare 

arbetar dock med alla texttyper men det en eller två som förekommer mer i 

undervisningen, det varierar under varje läsår.  

6.1.2 Vad är skriftspråket? 

 

Skriftspråket är en form av kommunikation enligt Fridolfsson (2008, s. 135) och samtliga 

lärare i studien. Genom skrivande kan elever uttrycka sig på varierande sätt, till exempel 

uttrycka åsikter, tankar, känslor och kunskap (Johansson & Sandell Ring, 2012, s. 25–

26). Enligt Fridolfsson (2008, s. 137) blir elevernas kommunikation bättre när de har goda 

kunskaper om de språkliga dragen och syftet. Enligt Lärare A, Lärare C, Lärare F och 

Lärare J är skriftspråket motsatsen till talspråket. Att hävda att skriftspråket är motsatsen 

till talspråket är missvisande eftersom båda är ett språk som används vid olika 

sammanhang. Vid vissa tillfällen krävs det att skriftspråket används medan vid andra 

tillfällen är talspråket mer användbart. Lärare C hävdar att skriftspråket är det mest 

korrekta. Det är skriftspråket eleverna ska använda. Längsjö och Nilsson (2005, s. 23) 

menar att om eleverna ska kunna behärska skriftspråket måste de kunna behärska talet 

innan. Fridolfsson (2008, s. 33) menar till exempel att om elever ska kunna behärska 

skriftspråket måste de behärska grunderna till läsning innan. Slår vi samman Längsjö och 

Nilssons samt Fridolfssons (2005, s. 23; 2008, s. 33) resonemang har läsning och talet en 

viktig del i de grundläggande förutsättningarna för att tillägna sig skriftspråket.  
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Lärare J anser att skriftspråket används så fort någon vill förmedla något i skrift.  

Skriftspråket ger oss tid till att planera, reflektera och överväga val av ord så att vi kan 

skapa rätt text till rätt mottagare enligt Hedeboe och Polias (2008, s. 66–67). Fridolfsson 

(2008, s. 137) nämner att det är mer krävande att skriva och formulera en text, än att läsa 

och förstå. För att elever ska kunna formulera sig skriftligt krävs redskap så tidigt som 

möjligt. Både ord och emojis kan användas för att formulera meddelanden och 

information enligt Lärare B och Lärare E anser att skriftspråket används för att uttrycka 

sig till olika mottagare med olika syften. Lärare E, Lärare J och Mehlum (1995, s. 15) är 

överens om att skribenter skriver för att berätta något. De tre variablerna som Hedeboe 

och Polias (2008, s. 66–67) nämner: fält, tenor och kommunikationssätt handlar om hur 

skrivaren förmedlar kunskap till läsaren. Dessa blir viktiga för att elever ska kunna 

anpassa sitt språk efter texters syfte. Skriftspråket är, enligt Lärare D, ord som används 

skriftligt och meningar som formuleras och det används av både barn och vuxna enligt 

Lärare D.  

 

Enligt Mehlum (1995, s. 15) vill barn kunna kommunicera och därför vill de lära sig att 

skriva. Lärare C nämner att det är vanligt förekommande att elever använder sig av 

talspråkliga formuleringar när de skriver och det kan vara en av anledningarna, enligt 

Mehlum (1995, s. 15), till att elever ger upp med att förmedla något på grund av att deras 

behärskning av skriftspråket är bristfällig. Både Lärare I och Lärare F pratar mycket om 

hur viktigt det är med meningsbyggnader och den kronologiska ordningens betydelse för 

skriftspråket. Ett annat exempel är, enligt Lärare B, att elever måste känna till skillnaderna 

på hur man skriver i olika sammanhang och enligt Längsjö och Nilsson (2005, s. 24–25) 

behöver elever känna engagemang och att lärandet är meningsfullt för att bilda nya 

kunskaper, till exempel behärska skriftspråket. Sammanfattningsvis kan man dra 

slutsatsen att elever behöver få undervisning om hur och när skriftspråket ska användas 

och, som Längsjö och Nilsson (2005, s. 24–25) nämner, veta hur man skriver i olika 

sammanhang. Lärare B menar till exempel för att skriftspråket ska fungera behöver elever 

känna till skrivregler och grammatik för att undvika det Lärare C nämnde, talspråkliga 

formuleringar.  

6.1.3 Uppföljning av elevers skrivutveckling  

 

Textbaserad undervisning är något som Mehlum (1995, s. 43) nämner. Textbaserad 

undervisning handlar om att det är läraren som ska avgöra vilka språk- och textkoder som 

elever ska lära sig i stället för att läromedlen ska bestämma hur undervisningen ska 

planeras och utföras. Det är inte progressionen i läromedlen som ska vara avgörande som 

Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare F, Lärare G, Lärare H och Lärare I menar. De anser 

att läromedlet med ett stegprogram bygger upp progression i varje steg där elever får lära 

sig hur de ska skapa de olika texttyperna. Samtidigt som det är viktigt att variera sig så 

bör läraren vara den som själv lägger upp sin undervisning av de olika texttyperna, de bör 

inte enbart förlita sig på ett läromedel bara för att den har en tydlig progression. Mehlum 

(1995, s. 43) menar att det är läraren i första hand som ska bygga upp undervisningen och 
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inte enbart förlita sig på ett läromedel. Lärare B och Lärare J individanpassar information 

och undervisning, på samma sätt måste man tänka när det gäller val av läromedel. Ett 

läromedel passar inte en hel elevgrupp då Lärare B och J talar om att det är viktigt att 

individanpassa undervisningen.  

 

I slutet av årskurs 6 ska elever, för betyget E, kunna förstärka, levandegöra texters 

budskap samt kunna skriva texter som innehåller gestaltande beskrivningar och en enkel 

handling (Skolverket, 2015, s. 229). För att uppnå det behöver elever en variation av 

uppgifter, arbeta med olika texttyper, utveckla sitt språk, utveckla en egen identitet och 

anpassa texter till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (Skolverket, 2015, s. 223–

226). För att lärarna ska kunna se elevers kunskaper och se vad de behöver träna mer på 

behöver de ständigt ha tillgång till sina elevers texter. Loggbok, även kallad för tankebok, 

är något som Molloy (2008, s. 16) nämner. Loggbok är ett metodiskt redskap som ger 

elever en möjlighet att kunna diskutera och skriva sina tankar. De får även en möjlighet 

att framföra sina synpunkter angående undervisningsform och innehåll. Lärare C och 

Lärare H använder sig av loggböcker och precis som Molloy (2008, s. 34) så menar de 

att loggböcker gör det enkelt att se progressionen i elevers texter över tid och deras 

språkliga utveckling då texterna är samlade på ett och samma ställe.  

 

Ett annat metodiskt redskap som Molloy (2008, s. 41–42) nämner är skrivportföljen, även 

kallad portfolio. Molloy (2008, s. 331), Lärare A, Lärare D och Lärare G menar att med 

en skrivportfölj eller pärm med elevers färdiga arbeten kan läraren stimulera elevers 

språkutveckling, lärande och skrivutveckling. Lärare kan helt enkelt följa elevers 

skrivutveckling genom att samla in texter och spara dem. 

 

Lärare F använder sig av nationella prov i nuläget som en av sina metodiska redskap. 

Lärare F nämner varken loggbok, tankebok, skrivportfölj, portfolio, mapp eller pärm som 

redskap för att arbeta med elevers skrivutveckling. Lärare F använder sig av ett 

webbaserat program. Så länge texterna samlas på samma ställe, enligt Molloy (2008, s. 

118), där både eleven och läraren enkelt kan se vad eleven gjort och hur de gått tillväga 

så går det att se elevers skrivutveckling.  

 

Med formativ bedömning, som Lärare D och Lärare G använder, kan de följa upp sina 

elevers skrivutveckling. Heyer och Hull (2014, s. 10) förklarar att formativ bedömning 

handlar om att stödja elevers fortsatta lärande i stället för att de endast får veta sitt resultat 

och inte vad som bör förbättras till nästa gång, hur kunskapen kan fördjupas och 

eventuella missuppfattningar kan redas ut. Lärare D och Lärare G tittar på elevernas 

texters syften för att se att de är skrivna på korrekt sätt till rätt mottagare.  

 

Nyström Höög (2010, s. 20) granskade 100 elevtexter inom den argumenterande 

texttypen. Totalt deltog 50 elever från årskurs 5 och 50 från årskurs 9. Enligt Nyström 

Höög (2010, s. 40) hade årskurs 5 större informationstäthet än årskurs 9 men årskurs 9 

hade större ordvariation. Enligt Skolverket (2015, s. 229) ska elever i årskurs 6 för betyget 

E kunna förstärka och levandegöra sina texters budskap. Enligt Nyström Höög (2010, s. 
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53–54) var årskurs 5:s texter i regel mer beskrivande medan årskurs 9:s texter var mer 

förklarande. Ingen av årskurserna skrev egentligen argumenterande, dock var texterna 

skrivna av elever i årskurs 9 närmare vuxenlivets bruksprosatexter. Detta kan jämföras 

med vad Lärare B nämner, för att skriftspråket ska fungera behöver eleverna känna till 

skrivregler och meningsbyggnader.  Det var inte någon stor skillnad mellan årskurserna 

som Nyström Höög undersökte men årskurs 9 var de som kom närmast den aktuella 

texttypen. Slutsatsen kan vara att eleverna i årskurs 9 har arbetar mer med den aktuella 

texttypen, därför träffar de den angivna texttypen bättre än eleverna i årskurs 5. De är mer 

bekanta med skrivreglerna inom den argumenterande texttypen på grund av att de har 

stött på den oftare. De har gått längre i skolan än årskurs 5 och därigenom haft möjligheten 

till att arbeta med argumenterande text mer. 

 

Lärare B och Lärare J följer upp sina elevers skrivutveckling väldigt individuellt. De 

arbetar även mycket med individualiserad undervisning då informationen som går ut till 

elever kan anpassas. Lärare B menar att alla elever har rätt att få respons på sina texter, 

däremot kan mängden respons variera och vad den består av, på grund av att eleverna 

ligger olika kunskapsmässigt. Lärare A förklarar att varje elev är olik sin klasskamrat, i 

stället för att använda sig av en individuell uppföljning av skrivutveckling tillsammans 

med en elev använder vissa lärare sig även av kamratbedömning eller kamratrespons. De 

av våra respondenter som använder sig av kamratrespons är Lärare A, Lärare C, Lärare 

D, Lärare F och Lärare H. Molloy (2008, s. 50), Lärare A och Lärare G tycker det är 

mycket viktigt att elever bli bekväm för att kunna använda sig av kamratrespons på ett 

gynnande sätt. Lärare A, Lärare C, Lärare D, Lärare F och Lärare H använder sig av 

kamratrespons någon gång under mellanstadiet medan Molloy (2008, s. 50) anser att 

kamratrespons är skrivprocessens svagaste länk eftersom det är vanligt förekommande att 

elever prioriterar goda kamratrelationer framför ett uppriktigt gensvar. Fördelen med 

kamratrespons är att elever får diskutera med en individ på deras nivå i stället för med en 

lärare. Även Mehlum (1995, s. 146) tycker att kamratrespons är bra eftersom att elever 

får påverka, underhålla, informera och göra något för sig själv och för andra. När elever 

blivit bekväma med att ge kamratrespons och förstår hur det går till blir det enklare för 

dem att utföra kamratrespons då Gärdenfors (2011, s. 73) menar att när en människa 

förstått något så blir den automatiskt bättre på att undervisa och berätta om det. När elever 

förstår vad kamratrespons tillför kan de utöva den bättre om man tillämpar Gärdenfors 

resonemang. Nackdelen blir som Molloy påpekande att elever kan ge meningslösa 

omdömen på grund av de vill behålla god kamratskap med sina klasskamrater. Både 

Lärare A och Lärare G anser att det är viktigt att eleverna är bekväma för att kunna ge 

och ta emot kritik genom kamratrespons.   

 

Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D och Lärare H kommenterar och rättar elevers 

texter. Lärare B och Mehlum (1995, s. 146) hävdar att elever behöver responsen för att 

känna att deras lärare bryr sig om dem och deras texter. Lärare C och Lärare F begränsar 

sina kommenterar på elevers texter på grund av att de vill att deras elever ska behålla 

skrivlusten. Däremot påpekar Gärdenfors (2011, s. 73) att ökningen av skrivlust kommer 

när elever kan se texternas mönster inom ett kunskapsområde, det vill säga när eleverna 
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ser ett textmönster inom ett kunskapsområde kan eleverna tillämpa nya 

problemställningar. Med Gärdenfors i åtanke bör lärare arbeta med rättning och 

kommentarer för att elever ska utvecklas i att skriva texter.  

6.1.4 Lärares metoder och didaktiska redskap för skrivutveckling 

 

En lärare bör arbeta på varierande sätt för att stödja elever med att komma in i texter och 

skrivuppgifter, enligt Liberg (2010, s. 13). Flera lärare nämner olika läromedel som de 

använder i samband med undervisning av de olika texttyperna. Lärare E, Lärare F, Lärare 

G, Lärare H, Lärare I och Lärare J nämner att de arbetar mycket med material som de 

själva har arbetat fram eller fått tips från andra via bland annat grupper på Facebook. 

Läraren skapar alltså mening i sin undervisning i samspel med andra lärare genom att 

gemensamt producera, publicera och dela med sig av material till varandra genom 

Facebookgrupper.  

 

Enligt Bergh Nestlog (2012, s. 259) skapas mening i samspel med andra genom 

produktion, repetition och metaförståelse. Med det menar Bergh Nestlog (2012, s. 258) 

att den centrala utgångspunkten är förståelsen att tänkandet tar form i världen. För att 

arbeta med produktion arbetar Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare F, Lärare G, Lärare 

H och Lärare I med ett läromedel som har ett stegprogram. Läromedlet är uppbyggt på 

ett sätt där varje texttyps struktur presenteras och läromedlet har med grammatiska tips. 

Läromedlet ger även elever en överblick över vad de ska tänka på, varför och hur 

texttypen ska struktureras. I detta läromedel arbetar de alltså med de olika texttyperna och 

elever producerar texter med hjälp av detta läromedel.  

 

För att arbeta med repetition, som Bergh Nestlog (2012, s. 259) nämner, kan elever till 

exempel använda sig av det digitaliserade läromedlet som Lärare B använder med sina 

elever. Läraren kan tillsammans med eleverna gå igenom textens struktur och innehåll 

med hjälp av datorprogrammet. De kan alltså repetera de olika texttyperna flera gånger. 

Eleverna kan få en metaförståelse, som Bergh Nestlog (2012, s. 259) nämner, för 

texttyperna när de arbetar med dem och börjar förstå dess språkliga drag och struktur. 

Enligt Bergh Nestlog (2012, s. 34–35) måste läraren bygga upp lämpliga stödstrukturer 

genom hela lärprocessen. Det är en process som beskrivs som transaktionscirkeln och 

handlar om sammankopplingen mellan tal och skrivna texter. Lärare J skapar egna 

lämpliga stödstrukturer och material som hon anpassar till eleverna och anledningen till 

det är för att vissa elevers förmågor är svagare än andra. Lärare D lägger mycket fokus 

på läromedel som hjälper elever att kunna tänka, kommunicera och lära sig själva utan att 

hon måste stå vid sidan om. Lärare D litar alltså på läromedlets egna stödstrukturer. 

Lärare D använder ytterligare två läromedel beroende på vilken texttyp som eleverna ska 

arbeta med. Liberg (2010, s. 19) menar att undervisningen ska ha en tydlig struktur för 

att ge eleverna en chans till insikt i hur undervisningen är organiserad och hur de kan 

bygga upp kunskaper. Våra respondenter arbetar med läromedel med samma 

bakomliggande faktor som Liberg vill att undervisningen ska ha. Mehlum (1995, s. 43) 

nämner att i de flesta språkövningshäften, språkläroböcker och ordböcker saknas det 
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språk- och textkoder som elever måste lära sig. För att läromedlen ska fungera i 

undervisningen måste läraren kunna bedöma uppgifternas inlärningspotential och 

begränsningar.  

 

Enligt Molloy (2008, s. 261) kan läraren tillsammans med eleverna välja metodiska 

redskap efter behov. Liberg (2010, s. 13) menar att lärare bör skapa levande undervisning 

som ger elever möjlighet att utveckla sina skrivstrategier. För att skapa levande 

undervisning arbetar Lärare F med dramatisering medan Lärare H låter elever arbeta med 

muntligt framträdande, till exempel med hjälp av Power Point.  

 

Johansson och Sandell Ring (2012, s. 28) nämner tre olika teorier: Vygotskys teori om 

lärande, Hallidays teori om språk och Martins och Rotherys pedagogiska modell. För att 

arbeta med de olika textyperna, bland annat beskrivande text, har Lärare A, Lärare D, 

Lärare G och Lärare J arbetat med cirkelmodellen. Lärarna och Johansson och Sandell 

Ring (2012, s. 30–31) anser att cirkelmodellen strukturerar instruktionerna bra för att 

skriva en beskrivande text. Cirkelmodellen är till för att bygga upp nya kunskaper, skapa 

förståelse och reflektera över det inlärda och över inlärningsprocessen enligt Johansson 

och Sandell Ring (2012, s. 30–31). Cirkelmodellen har även använts vid berättande text 

av Lärare A, Lärare G och Lärare J. Vid arbete med argumenterande text har endast Lärare 

A använt sig av cirkelmodellen. Vid arbete med instruerande text har Lärare A, Lärare D 

och Lärare J använt sig av cirkelmodellen. Vid den sista texttypen, förklarande text, har 

Lärare A, Lärare D och Lärare G använt sig av cirkelmodellen. Minst en respondent 

använder sig av cirkelmodellen i arbetet med en texttyp, precis som Gibbons (2013b, s. 

170) menar att cirkelmodellen kan. Fördelen med cirkelmodellen, enligt Gibbons (2013b, 

s. 170–171) och Lärare D, är att elever först får fakta om det aktuella ämnet, därefter 

modelleras texttypen, sedan skrivs en gemensam text och sist skriver elever en text 

individuellt. Eleverna får alltså i flera steg bekanta sig med texttypen. Några av lärarna 

nämner liknande processer när de beskriver hur de arbetar med de olika texttyperna. De 

nämner inte ordagrant att det är cirkelmodellen de använder men processen liknar 

modellen.  

 

Utöver cirkelmodellen så har till exempel Lärare H arbetat med fyrfältare. Fyrfältare är 

som tidigare nämnt ett didaktiskt redskap som eleverna använder sig av vid skrivande av 

berättande text. Fyrfältare är bra då de hjälper elever att organisera sina berättelser enligt 

Lärare H. Fyrfältare kan jämföras med den processinriktade skrivmetoden som Mehlum 

(1995, s. 121) skriver om. Under förberedelsefasen samlar elever på sig stoff som de vill 

ha med i sin text. Fyrfältare är som en egen förberedelsefas, eleverna skriver kort vad 

deras berättelse ska handla om. Under den processinriktade metodens omskrivningsfas 

bearbetar elever sin text och stoffet de valt ut enligt Mehlum (1995, s. 121). Under den 

sista fasen, responsfasen, får elever respons på sin text och kan då även bearbeta den en 

sista gång.  

 

Lärare I vill att elever ska kunna strukturera en början, mitten och ett slut när de skriver. 

För att undvika att elever skapar tomgångstexter, det vill säga att texterna har brist på 
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teman eller har olösta språk- och textproblem samt får problematik med stoffurval och 

informationsdimensioner menar Mehlum (1995, s. 121–122) att läraren måste kunna 

gripa in vid eventuella svårigheter och hjälpa eleverna vidare i processen. Det kan ske 

under tiden eleverna skriver eller innan de har börjat skriva sin text. Lärare E arbetar 

också mycket med att låta eleverna bestämma handlingen i förväg för att undvika att de 

skapar texter som Mehlum (1995, s. 121–122) benämner som tomgångstexter.  

6.1.5 Sambandet mellan läsning och skrivning  

 

Att läsning och skrivning hänger ihop är självklart enligt Fridolfsson (2008, s. 135) och 

samtliga lärare som ingår i studien. Fridolfsson (2008, s. 135) menar att för att elever ska 

kunna hantera läsningen och skrivningen bör de ha goda språkliga förmågor. Detta kan 

jämföras med vad Lärare D anser, att elever lär sig skriva mer de läser och tvärtom. Både 

Fridolfsson (2008, s. 135) och Lärare D anser att elever måste ha bakgrundskunskaper för 

att kunna sätta ord i sammanhang. Gibbons (2013b, s. 160–161) anser däremot att en bra 

relation mellan skrivande och läsande är grundläggande för att man ska bli en effektiv 

skribent, vilket innebär att skribenten bör förstå syftet för skrivandet och kunna anpassa 

språket efter målgruppen och läsaren. En skribent bör också kunna organisera och 

strukturera texter gentemot vilken texttyp som ska skrivas. Lärare G och Lärare H anser 

att elevers skrivande utvecklas, till exempel lär de sig skrivregler omedvetet och deras 

ordförråd ökar desto mer de läser. Lärarna och Fridolfsson (2008, s. 135) menar alltså att 

både skrivning och läsning utvecklas när elever arbetar med det kontinuerligt medan 

Gibbons (2013b, s. 160-161) menar att det bara är elevers skrivande som utvecklas då. 

Lärare I ger exempel på hur läsflytet stärks när eleverna ofta arbetar med skrivning och 

läsning. Hon utvecklar sitt resonemang med att elever har lättare att skriva ner något om 

de kan återberätta vad de läst.   

 

Enligt Mehlum (1995, s. 121) har den processinriktade metoden som mål att orientera 

elever i de olika faserna och hur de tar sig fram på bästa sätt till en fulltext. Lärare B:s 

metod för att nå en fulltext är arbeta med högläsning. Lärare B anser att skrivintresset 

ökar när någon läser högt för sina elever. Lärare C och Lärare E är också överens om att 

läsning ökar skrivintresset eftersom elever får fantasi och idéer genom läsningen. Mehlum 

(1995, s. 121) hävdar att den processinriktade skrivmetoden gör det möjligt för elever att 

utveckla mottagarmedvetenheten, hitta ett anpassat språk och behandla ett ämne i text. 

Detta kan slås samman med fantasin och idéerna som skapas vid läsning.  

 

6.2 Slutsats 

 

Efter denna studie kan vi dra slutsatsen att det finns vissa texttyper som är mer vanliga i 

klassrummen än andra, även om Skolverket inte säger att det är en som ska vara mer 

förekommande. Det som framkom i undersökningen var att berättande text är den 

vanligaste texttypen, men att lärarna även undervisade de resterande texttyperna också. 
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Enligt Längsjö och Nilsson (2005, s. 23) och Fridolfsson (2008, s. 33) måste elever 

behärska talet innan de kan behärska skriftspråket och därför kan inte skriftspråket vara 

motsatsen till talspråket som flera lärare påstår. Skriftspråket används för att 

kommunicera med bokstäver som blir till ord som sedan blir till meningar. Det är vanligt 

förekommande att elever använder sig av talspråkliga formuleringar, därför är det viktigt 

att elever får undervisning om hur skriftspråket ska användas i olika sammanhang.  

 

Det är inte progressionen i läromedlen som ska vara avgörande i hur undervisningen ska 

planeras och utföras enligt Mehlum (1995, s. 43). Det finns flera lärare som använder 

diverse läromedel som bygger på progression i textskrivande. Individanpassad 

information och undervisning är viktiga för att alla ska få samma möjlighet att kunna 

skapa välformulerade texter. För att elever ska kunna arbeta med sin skrivutveckling 

behöver de en variation av uppgifter, få arbeta med olika texttyper, utveckla sitt språk, 

utveckla en egen identitet och anpassa texter till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag. För att lärare ska kunna följa elevers skrivutveckling behöver elevernas texter sparas 

i ett metodiskt redskap, till exempel loggbok, tankebok, skrivportföljen, portfolio, mapp 

eller dator.  

 

Uppföljning av elevers skrivutveckling handlar även om bedömning. Lärarna använde sig 

av både formativ bedömning och kamratrespons. Responsen bör variera beroende på hur 

elever ligger till kunskapsmässigt. Fördelen med kamratrespons är att elever får diskutera 

med en individ på deras nivå i stället för med en lärare medan en nackdel kan bli att elever 

istället ger meningslösa omdömen på grund av de vill behålla god kamratskap med sina 

klasskamrater. 

 

Enligt Liberg (2010, s. 13) bör en lärare arbeta på varierande sätt när det kommer till 

bedömning, hur de ska stödja sina elever med att komma in i texter och skrivuppgifter, 

hur de ska genomföra läsandet och skrivandet samt hur de introducerar texter och 

skrivuppgifter för sina elever. Våra respondenter nämner olika metoder och redskap de 

använder för att arbeta med skrivutveckling, till exempel läromedel, textmatriser och 

olika didaktiska modeller. Vid arbete med läromedel bör läromedlet ge elever en 

överblick över vad de ska tänka på, varför och hur texttypen ska struktureras. De bör även 

arbeta med produktion, repetition och metaförståelse enligt litteraturen. Lärarna arbetar 

med de tre olika metoderna på ett eller annat sätt i sin undervisning. Enligt Bergh Nestlog 

(2012, s. 259) ska även lärare tillsammans med eleverna välja metodiska redskap efter 

behov. För att skapa levande undervisning kan lärare bland annat arbeta med 

dramatisering och muntligt framträdande. 

 

Två olika didaktiska redskap som lärarna arbetar med är cirkelmodellen och fyrfältare. 

Cirkelmodellen är uppskattad av lärarna eftersom eleverna först får fakta om det aktuella 

ämnet, därefter modelleras texttypen, sedan skrivs en gemensam text och till sist skriver 

eleven en text individuellt. Eleverna får alltså i flera steg arbeta med texttypen. Fyrfältare 

är bra anpassad eftersom den didaktiska metoden hjälper elever att organisera sina 

berättelser. Fyrfältare kan jämföras med den processinriktade skrivmetoden. 
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Flera lärare är överens om att läsning ökar skrivintresset eftersom elever får fantasi och 

idéer genom läsningen. För att till exempel undvika att elever skapar tomgångstexter och 

tappar skrivlusten kan de enligt lärarna låta eleverna bestämma handlingen i förväg och 

lyssna på högläsning. 

 

Lärarna och Fridolfsson (2008, s. 135) är överens om att läsning och skrivning hänger 

ihop. Lärarna och Mehlum (1995, s. 121) menar även att den processinriktade 

skrivmetoden gör det möjligt för elever att utveckla mottagarmedvetenheten, hitta ett 

anpassat språk och behandla ett ämne i text och då kommer deras skrivutveckling öka. 

 

6.3 Slutord 

 

Arbetet med studien har ökat vår insikt gällande hur lärare kan arbeta med elevers 

skrivande, hur lärare följer upp elevernas kunskaper inom texttyperna, vad skriftspråket 

är för lärare och om läsning och skrivning hänger ihop enligt dem. Det är vi som nu 

kommer ut på arbetsmarknaden som har till uppgift att ändra på det som inte är bra och 

utveckla det som är bra. Det ska vara en självklarhet att alla elever ges samma 

förutsättningar och möjligheter på deras egen nivå att få arbeta med alla olika texttyper 

och sin skrivutveckling.  

 

Vi hoppas att vi har väckt några tankar och idéer med vår studie. Vi hoppas att vi även på 

ett eller annat sätt har bidragit om en diskussion till hur lärare kan arbeta med att utveckla 

elevers skrivkunskaper samt vilka metoder och didaktiska redskap lärare kan använda vid 

skrivunderundervisning. Vi hade gärna sett mer forskning inom skrivande och de olika 

texttyperna.  

 

Vi vill avsluta vår uppsats med att säga att vi är stolta över vår och våra respondenters, 

Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D, Lärare E, Lärare F, Lärare G, Lärare H, Lärare I 

och Lärare J, insats i denna studie. Vi ser fram emot att få komma ut på arbetsmarknaden 

och börja arbeta, bland annat med texttyper. Vi kommer tillsammans med våra kommande 

elever arbeta mycket med textskrivande och vi kommer ha en rolig och omväxlande 

vardag. 

 

Sarah Lönn & Madeleine Hedman  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

1. I vilken årskurs är du mest verksam i idag när det gäller svenskundervisning? 

 

2. Vilka texttyper brukar du som lärare arbeta mest med i din undervisning om du 

ser till helheten?  

 

3. Hur ofta arbetar dina elever med fritt skrivande på ett läsår ungefär? 

 

4. Använder du läromedel när du lär ut textskrivning? Om ja, vilka? 

 

5. Vad gör du med elevernas färdiga texter? 

 

6. Hur följer du upp elevernas skrivutveckling? 

 

7. Hur ofta arbetar du med grammatik i samband med skrivundervisning? 

 

8. Hinner du med tillräckligt mycket grammatikundervisning? 

 

9. Vad är skriftspråket för dig? 

 

10. Tycker du läsning och skrivning går hand i hand? Varför/varför inte? 

 

11. Kan du ge ett/flera konkreta exempel på hur du arbetar med beskrivande texter, 

vilka metoder/didaktiska redskap använder du för att utveckla elevernas 

skrivande? 

 

12. Kan du ge ett/flera konkreta exempel på hur du arbetar med berättande texter, 

vilka metoder och didaktiska redskap använder du för att utveckla elevernas 

skrivande? 

 

13. Kan du ge ett/flera konkreta exempel på hur du arbetar med argumenterande 

texter, vilka metoder/didaktiska redskap använder du för att utveckla elevernas 

skrivande? 

 

14. Kan du ge ett/flera konkreta exempel på hur du arbetar med instruerande texter, 

vilka metoder/didaktiska redskap använder du för att utveckla elevernas 

skrivande? 

 

15. Kan du ge ett/flera konkreta exempel på hur du arbetar med förklarande texter, 

vilka metoder/didaktiska redskap använder du för att utveckla elevernas 

skrivande? 

 

 

 


