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Abstract 
The aim of this study is to investigate how two teachers in year three teach writing in their 
classrooms. The study is focused on how the teachers introduce the tasks, what kind of texts the 
pupils are writing, if there is an expressed receiver of the texts and how the follow up and 
assessments of the texts are done. The study has a partial ethnographic approach and the data that is 
analyzed is based on 19 observations from two classrooms. The study result shows that the variety of 
text types written is small and the instructions often follow the same pattern each time. It also shows 
that the tasks often lack both expressed receivers and a structured follow up. Those are often 
abandoned. The focus on the assessments lies in the correct spelling and punctuation rather than text 
contents. 
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1 Inledning 
Det rapporteras att svenska elevers läs- och skrivkunskaper blir allt sämre. I Programme 
for International Student Assessment (PISA) som mäter femtonåriga elevers kunskaper 
inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse visar resultatet från 2012 års mätning 
på en försämring av svenska elevers läs- och skrivkunskaper (Skolverket 2013). En av 
många åtgärder som gjorts för att förbättra elevernas läs- och skrivkunskaper är 
satsningen på läslyftet, en kompetensutveckling för alla lärare (Skolverket 2015). 
Läslyftet ska se till att alla lärare utvecklar undervisningen inom sitt område med hjälp 
av effektiva läs- och skrivstrategier. 
 
Strömqvist (2007, 9 ff.) och Hoel (2001, 25 ff.) beskriver skrivandet som en process 
som är stundtals både mödosam och krävande, där skribenten står inför en rad moment 
att bemästra. Skribenten behöver till exempel i skrivandet av den berättande texten 
fundera över vad den ska handla om, textens struktur samt vem som är mottagaren av 
texten. För att stötta eleverna i sin skrivutveckling förespråkar Strömqvist (2007) ett 
processorienterat skrivande i alla ämnen och stadier. Det beskrivs som en process som 
både är elevaktiverande och språkutvecklande. Gibbons (2013, 112-113) redogör för 
ytterligare ett sätt stödja eleverna i sin skrivutveckling, genom genrebaserad 
skrivundervisning. Här ges eleverna en explicit undervisning i olika texttypers syfte, 
struktur och språkliga drag. Eleverna ska sedan kunna använda dessa texttypers 
konventioner i sitt eget skrivande. Ivanič (2004) anser att skrivandet är betydligt mer 
komplext än en rad språkliga färdigheter som lärs in för att sedan överföras till alla 
texter. Varje texttyp har sina specifika egenskaper, vilket enligt Ivanič (2004) leder till 
ett behov av olika och anpassade färdigheter beroende på vilken typ av text som skrivs. 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet1 (Skolverket 2011b) 
beskrivs att skrivundervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur man via språket formulerar egna tankar och åsikter i olika slags texter och genom 
olika medier. I undervisningen behöver skrivstrategier för olika texter ingå för att 
eleverna ska få möjlighet till kunskap om texters uppbyggnad och språkliga drag. 
Eleverna ska i undervisningen få utveckla förmågan att skapa text, men även att 
bearbeta den både enskilt och tillsammans med andra (Skolverket 2011b, 222-223). För 
att eleverna ska utvecklas till goda skribenter i dagens samhälle ställs krav på att skolan 
och lärare skapar en skrivundervisning som erbjuder eleverna rika möjligheter att 
utvecklas i sitt skrivande. I denna studie vill jag därför undersöka hur skrivundervisning 
utformas för att stödja elevernas skrivutveckling. 

                                                
 
1  I fortsättningen förkortad Lgr 11. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur två lärare i årskurs tre utformar sin 
skrivundervisning i klassrummet. Utgångspunkten i undersökningen ligger i följande 
frågeställningar: 
 

- Vilka typer av texter skriver eleverna? 
- Hur introducerar läraren skrivuppgiften? 
- Vilka eventuella mottagare av texterna uttalas vid skrivtillfället? 
- Hur ser uppföljningen av textarbetet ut? 
- Vad i texterna bedöms av läraren? 
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3 Bakgrund 

3.1 Sociokulturell syn på lärande 
Denna studie tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorins tankar om att en individs 
utveckling och lärande sker i det sociala samspelet med andra människor (Vygotsky 
1978). Språket ses inom denna teori som ett viktigt redskap för att förstå, beskriva, och 
tänka kring den värld man lever i. Enligt Vygotsky (1978, 79-91) sker inlärningen i det 
han benämner som The Zone of Proximal Development, den närmaste 
utvecklingszonen, vilket innebär nivån mellan barnets förmåga att klara av en uppgift 
tillsammans med en vuxen eller kamrat och barnets förmåga att klara uppgiften på egen 
hand. I undervisningssammanhang betyder det att lärare behöver sträva efter en 
undervisning som ligger närmast den enskilda elevens utvecklingszon för att bäst stötta 
eleven i dennes utveckling. Gibbons (2013, 39) beskriver att stöttningen behöver 
utformas så att den leder eleverna mot nya begrepp och färdigheter eller nya nivåer av 
förståelse. 

3.2 Literacy 
I dagens informations- och teknikintensiva samhälle, där nya vägar för kommunikation 
ständigt utvecklas, ställs allt högre krav på människors språkliga förmåga att verka och 
leva i samhället och dess kultur (Schmidt & Gustavsson 2011, 37-38). Begreppet 
literacy har genom århundranden gått från att vara ett smalt begrepp som under 1600-
talet innefattade läsning av bibeln och vid avslutad skolgång kunna skriva sitt namn, till 
att idag innefatta betydligt mer. Idag krävs en förmåga av individen att kunna avkoda, 
men också förstå, tolka och kritiskt analysera såväl muntlig som skriftlig information 
(Gibbons 2013, 92 ff, Schmidt & Gustavsson 2011, 36-38). 
 
Begreppet literacy innefattar, förutom att läsa, skriva och förstå även förmågan att skapa 
och dela sin mening genom texter, både muntligt som skriftligt i såväl böcker, tidningar 
som elektroniska dokument (Winch, Johnston, March, Ljungdahl & Holliday 2011, 36- 
41). Winch et al. (2011) menar att även relationen av förståelse mellan texten och 
kontexten samt kombinationen av att tala, lyssna och tänka kritiskt med att läsa och 
skriva ingår i begreppet. Författarna betonar att när vi använder begreppet literacy 
behöver vi göra det inom ramen för ett socialt sammanhang, eftersom det är starkt 
kopplat till samhället och dess rådande kultur. Sättet att skriva exempelvis brev, 
textmeddelanden och att tala i telefon varierar mellan olika kulturer och inom olika 
situationer. Literacy-begreppet är därför inte något som endast får ses som en rad 
förmågor och färdigheter som en individ tillägnar sig, utan behöver sättas i större 
sammanhang där såväl den sociala som den kulturella kontexten spelar in. Literacy är 
med andra ord tätt knutet till individers dagliga liv och händelser och kan användas för 
att beskriva behovet av förståelse för sociala koder och principer i kombination med 
inlärda färdigheter (Winch et al. 2011, 38). 
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3.2.1 Från tal- till skriftspråk 
Björk och Liberg (1996, 14 ff.) jämför tal- och skriftspråket och menar att insikten om 
hur barn lär sig tala och hur en gynnsam talutveckling ser ut är av stor vikt för lärare när 
de kommer till inlärningen av skriftspråket. Barn lär sig tala och lyssna genom att få 
använda språket i en social kommunikation. Likaså menar författarna att skriftspråket 
behöver byggas upp i ett socialt sammanhang. Gibbons (2013, 78 ff.) beskriver hur 
språkliga drag ändras vid närmade av skriftspråket. Författaren visar på vad som händer 
med språket när eleverna först samtalar under ett experiment, för att sedan skriva en 
rapport om själva utförandet. I samtalet namnges inte föremålen, utan istället räcker det 
med att peka ut dem och säga: den där eller de här. När sedan experimentet skrivs ner 
ändras språket till att vara mer informationsrikt. Tydligare beskrivningar ges till läsaren 
för att förstå hur experimentet genomfördes. Enligt Liberg, af Geijerstam och Folkeryd 
(2010, 32) synliggör Gibbons här en undervisningsprocess där eleverna förväntas röra 
sig från ett här-och-nu-språk till ett språk som är tydligt för en mottagare. 

3.2.2 Stadium av skrivutveckling 
För att stötta eleverna i deras skriftspråkliga utveckling behöver lärare enligt Björk och 
Liberg (1996, 102) kunskap om barns tidiga skrivutveckling. Författarna har gjort en 
sammanställning av hur barns spontana och naturliga skrivutveckling ser ut. Björk och 
Liberg (1996, 102-105) beskriver att barnet i ett tidigt stadium börjar med den så 
kallade lekskrivningen. Här imiterar barnet omgivningen exempelvis genom att se hur 
föräldrar, äldre syskon och andra vuxna gör när de skriver. Skriften liknar en flytande 
vågrörelse. I nästa steg övergår barnet till att använda tecken eller ritade bilder som 
hjälp för att minnas. Dessa är ordnade i ett visst mönster. I det tredje steget övergår 
barnet till ett eget system av uttrycksfulla symboler som tillmäts funktionell betydelse. 
Skriften börjar nu likna det alfabetiska skriftspråket. Barnet kan ett flertal bokstäver 
men har inte utvecklat en full förståelse ännu för att bokstäverna betecknar ljud i det 
talade språket. Författarna beskriver att när barnet når det sista steget har barnet förstått 
den alfabetiska principen för hur bokstäverna används och att de betyder samma sak för 
alla inom den skriftspråkskultur de ingår i (Björk & Liberg 1996, 102-105). 

3.3 Läroplan 
Lgr 11 (Skolverket 2011b, 222-224) beskriver att den undervisning som eleverna får ska 
ge dem rika möjligheter att utveckla en tilltro till sin språkliga förmåga. Här framhålls 
vikten av att ha ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och verka i samhället och 
dess kultur. I skrivundervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur man via språket formulerar egna tankar och åsikter i olika slags texter. Vilka de 
olika texttyperna är beskrivs närmare under det centrala innehållet i läroplanen och 
innefattar sakprosatexter och berättande texter såväl som beskrivande och instruerande 
texter (Skolverket 2011b, 223-224). I kunskapskravet för årskurs tre ska eleverna i den 
berättande texten visa prov på att skriva med en tydlig inledning, handling och 
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avslutning. I skrivandet av faktatexter ska eleven kunna söka information i anvisad källa 
för att sedan återge grundläggande del av informationen i en faktatext. Eleverna ska i 
slutet av årskurs tre via handstil och dator skriva enkla texter där såväl form som 
innehåll behandlats. I textens innehåll används grundläggande ämnesspecifika ord och 
begrepp så att innehållet klart framgår. I textens form används stor bokstav, punkt, 
frågetecken och utropstecken (Skolverket 2011b, 227-228). 

3.4 Skrivdiskurser 
Det går enligt Ivanič (2004) att identifiera olika uppfattningar om skrivande och 
skrivundervisning. Ivanič (2004, 220) definierar begreppet skrivdiskurs som ett sätt att 
konceptualisera uppfattningar om skrivande och skrivundervisning. Författaren menar 
att en skrivdiskurs har kännetecken i form av värden, uppfattningar och principer, vilka 
tillsammans leder till handlingar, beslut, val och uttryckssätt typiska för skrivande och 
skrivundervisning inom skrivdiskursen i fråga. 
 
Ivanič (2004) har identifierat och sammanställt ett ramverk bestående av sex olika 
skrivdiskurser: färdighetsdiskursen, kreativitetdiskursen, processdiskursen, 
genrediskursen, diskursen om sociala praktiker samt den sociopolitiska diskursen. Dessa 
har alla speciella kännetecken gällande språksyn och uppfattningar om skrivande, 
skrivundervisning, skrivinlärning och bedömning av text (Ivanič 2004, 220-221). Ivanič 
(2004) anser att diskurserna kan användas för att studera och analysera bland annat 
skrivundervisningen i skolan. Författaren påpekar dock att lärare i regel rör sig mellan 
flera av diskurserna, men att det är möjligt att urskilja en dominerande diskurs (Ivanič 
2004, 226-227). 

Färdighetsdiskursen 
I färdighetsdiskursen är texten och dess form det centrala. Här finns en grundläggande 
tro att skrivandet består av att tillämpa sig kunskap om språkmönster och grammatiska 
regler. I denna diskurs ligger fokus på relationen mellan ljud och bokstav. Skrivandet 
uppfattas ofta som en sammanhangsfri aktivitet, där samma mönster och regler gäller 
för all skrift, oberoende av texttyp. Skrivundervisningen är explicit. Stavning, 
grammatiska regler och meningsbyggnad lärs ut av läraren och eleverna ska sedan 
reproducera det i sina egna texter. Bedömningen av texterna sker utifrån korrekthet i 
stavning, meningsbyggnad och utformning av texten (Ivanič 2004, 227-228). 

Kreativitetdiskursen 
I kreativitetdiskursen ställs både texten och skribentens kreativa förmåga i centrum. Det 
är till skillnad från färdighetsdiskursen, inte formen, utan själva texten, som är det 
väsentliga. Skrivandet har ett värde i sig, vilket betyder att syfte och innehåll i texten 
inte är avgörande. Textens innehåll speglar ofta personliga erfarenheter, beskrivningar 
eller fiktion och ofta i områden där eleverna har kunskap och åsikter. Inom denna 
diskurs är tanken att man lär sig skriva genom att skriva. Därför är det av vikt att 
eleverna skriver ofta. Skrivandet ses som en produkt av skribentens förmåga att använda 
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sig av sina tidigare erfarenheter av skrivaktiviteter samt användning av kreativitet i 
texterna (Ivanič 2004, 229-230). 

Processdiskursen 
Denna diskurs har sitt fokus på skrivprocessen i stället för slutprodukten av texten. 
Eleven går in i en process med lärare och kamrater, men också med sig själv. Denna 
process är indelad i tre faser: planering, utförande och granskning. Eleven ges tid till att 
planera sin text innan utförandefasen, det vill säga själva skrivandet. Processen 
innefattar även tid till respons och bearbetning av texten. Denna diskurs kan enligt 
Ivanič leda till problem vid bedömning av texterna, då processen snarare än själva 
texten är det centrala kring vilken arbetet kretsar (Ivanič 2004, 231-232). 

Genrediskursen 
Inom genrediskursen ligger fokus på vilken genre texten tillhör. Texten är beroende av 
sammanhang och syfte eftersom den är koppad till en kontext och utformas utifrån 
vilken typ av text (genre) den skrivs inom, exempelvis faktatext eller sagor. En viss text 
i en viss genre har vissa språkliga egenskaper. Enligt Ivanič (2004) är bra skriven text 
inte bara korrekt, utan även språkligt lämplig för sitt syfte. Eleverna undervisas i hur 
olika texttyper är uppbyggda både vad gäller innehåll och form (Ivanič 2004, 232-234). 

Diskursen om sociala praktiker 
I diskursen om sociala praktiker ses skrivandet som kommunikation i ett socialt 
sammanhang. Den sociala kontexten är viktig och texterna tar sin utgångspunkt i 
elevernas vardagliga händelser. Skrivandet sätts i ett större sammanhang med ett tydligt 
syfte och mottagare, där fokus ligger på deltagande snarare än att följa explicita 
instruktioner. De texter som skapas skrivs inte endast för läraren eller för att göras en 
bedömning på. Det blir ett autentiskt skrivande och avspeglar den verklighet som 
eleverna är bekanta med och det är upp till läraren att skapa sådana situationer (Ivanič 
2004, 234-237). 

Sociopolitiska diskursen 
I den sociopolitiska diskursen sätts skrivandet i en politisk kontext. De karaktäristiska 
dragen för denna diskurs är starkt kopplade till maktrelationer, ideologier, 
identitetsskapande, sociala styrkor och kritiskt förhållningssätt. I undervisningen tränas 
eleverna i att uttrycka sig och förhålla sig kritiska både som individer men även som 
samhällsmedborgare. Skrivandet får en viktig roll för elevernas eget identitetsskapande. 
En skrivundervisning som inte innehåller ett kritiskt förhållningssätt ses enligt denna 
diskurs som både otillräcklig och rent av skadlig både för eleven som skriver och för 
textens mottagare, då det anses leda till att eleverna reproducerar texter utan att 
reflektera över vad de skriver (Ivanič 2004, 237-240). Författaren framhåller inte en av 
diskurserna ovan som den ”bästa” att ta sin utgångspunkt i som lärare, utan det faktum 
att lärare behöver vara medvetna om dessa olika sätt att se på undervisning och språk 
(Ivanič 2004, 240-242). 
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3.4.1 Processinriktat skrivande 
I Ivaničs (2004, 231-232) beskrivning av skrivdiskurserna återfinns processdiskursen. 
Författaren menar att denna diskurs beskriver ett skrivande där fokus ligger på själva 
skrivprocessen, snarare än den slutgiltiga texten. Ivanič (2004) beskriver tre faser: 
planering, utförande och granskning, vilka kan sammankopplas med Strömqvists (2007) 
och Calkins (1994) beskrivningar av hur processinriktat skrivande utförs. De båda 
författarna menar att ett processinriktat skrivande passar för alla typer av skrivande och 
inte är något som kan tillskrivas en enskild diskurs. Skrivprocessen bör finnas med i alla 
situationer där en text skrivs, menar författarna. 
 
Processkrivning eller processinriktat skrivande har allt sedan 1980-talet varit 
väletablerat inom skrivundervisningen. Strömqvist (2007) beskriver att det 
processinriktade skrivandet stöttar eleverna i sin skrivutveckling. Begreppet 
skrivprocess avser de faser eller stadier som en skribent går igenom i sin utformning av 
den slutliga texten och Strömqvist (2007, 26) benämner dem som förstadiet, skrivstadiet 
och efterstadiet. Calkins (1994, 22) gör en liknande benämning av stadier vid 
framtagandet av en text: inläsning, utarbetning, revidering och redigering. Calkins 
(1994) och Strömqvist (2007) menar att dessa är något som alla skribenter går igenom 
för att nå den slutliga texten. 
 
Skribenten arbetar enligt Strömqvist (2007 59-93) i förstadiet med tankar, idéer, 
insamling av stoff, framställning, strukturering och argumentation om det 
självformulerade eller givna uppsatsämnet. Först görs en analys av själva skrivuppgiften 
genom att ställa frågor som: Vad är skrivuppgiftens ämne? För vem är texten och i 
vilket syfte skrivs texten? Strömqvist (2007, 60 ff.) beskriver att lärare i denna fas 
behöver precisera skrivuppgiften med avseende på syfte och mottagare. Om eleverna 
vet vem som står som mottagare av texterna blir fokus på innehållet och inte endast på 
hur texten framställs. Vidare menar författaren att en viktig del i förstadiet är 
insamlingen av stoff. Utan stoff blir det ingen text och lärarens roll blir att stötta 
eleverna genom att peka på det stoff som finns tillgängligt (Strömqvist 2007, 72-77). 
Calkins (1994; 2011) menar att en god utgångspunkt för material till texten är elevernas 
egna erfarenheter och kunskaper. Författaren anser att lärare behöver synliggöra den 
kunskap och erfarenhet som eleverna äger och visa hur de kan använda dem i sina 
texter. Eleverna blir enligt Calkins (1994; 2011) mer engagerade och motiverade vid 
ämnen som berör dem. I introduktionen till skrivuppgifterna kan lärare även via 
litteraturen ge eleverna mer stoff till sina texter. Liberg, af Geijerstam och Folkeryd 
(2010, 23) urskiljer och beskriver tre typer av textintroduktioner som lärare kan använda 
sig av beroende på syftet med undervisningen. Den textinriktade introduktionen innebär 
att texten och innehållet styr introduktionen. Innehållet i den kommande skrivuppgiften 
diskuteras i helklass eller mindre grupper och/eller gestaltas som exempelvis film. Nya 
okända ord presenteras och diskuteras. Det är texten och dess innehåll som står i fokus. 
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Denna introduktion är ett vanligt förkommande sätt att presentera text och textuppgifter 
i olika skolämnen (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 2010, 23). 
 
En annan introduktion är den elevinriktade introduktionen, vilken innebär att eleverna 
deltar i en aktivitet kopplad till innehållet i textuppgiften. Eleverna kan exempelvis göra 
ett studiebesök eller få frågeställningar att diskutera som har att göra med innehållet. 
Fokus i denna introduktion är gruppens aktivitet med anknytning till texten (Liberg, af 
Geijerstam & Folkeryd 2010, 23). Ytterligare en introduktion som författarna beskriver 
är den individinriktade introduktionen. Här står den enskilda elevens aktivitet i fokus, 
med anknytning till textens tema. Eleverna får i denna introduktion arbeta på olika sätt 
utifrån egna intressen och sina sätt att lära. Denna introduktion av textuppgifter är den 
minst vanliga av dessa tre sett ur ett skolperspektiv (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 
2010, 23). Strömqvist (2007) beskriver att efter insamlingen av stoff gör skribenten en 
sovring av materialet där fokus ligger på de centrala bitarna som ska vara med i texten. I 
förstadiet utarbetas även en preliminär plan av texten som helhet, där skribenten gör en 
disposition av den kommande textens utformning (Strömqvist 2007, 59-93). 
 
Under skrivstadiet produceras ett första utkast utifrån de tankar och stoff som samlats 
in. Strömqvist (2007, 95-113) beskriver att det är under denna fas själva skrivandet tar 
fart. Arbetet i klassrummet kan se olika ut beroende på elevernas arbetssätt. Vissa 
skriver bara ner texten utan större eftertanke och behöver ofta hjälp med struktur och 
sortering, medan andra tar längre tid på sig och väljer sina formuleringar med stor 
omsorg. Calkins (2011, 24-29) menar att då elevernas arbetstempo är olika, behöver 
lärare i sin skrivundervisning sträva efter att eleverna kan arbeta självständigt och stötta 
varandra. Läraren kan då ägna sig åt att undervisa dem i deras skrivande i stället för att 
styra dem i skrivprocessen. 
 
I efterstadiet sker bearbetning av texten där både form och innehåll behandlas. Även 
korrekturläsning, utskrift och publicering av texten sker i detta stadie (Strömqvist 2007, 
115-132). Omfattningen av bearbetningen kan variera beroende på vilken omsorg 
skribenten lagt ner i skrivstadiet. Bearbetningen kan ske på egen hand, eller med hjälp 
av andra personers respons på texten. I skolan kan responsen av texten komma från 
andra elever eller lärare beroende på upplägget. Enligt Strömqvist (2007, 115-132) är 
det vid givande av respons viktigt att den leder eleverna framåt i sin utveckling av 
texten. Den som ger respons är inte där för att lyfta fram fel och brister i texten, utan för 
att lyssna, läsa, diskutera och komma med andra infallsvinklar till textens innehåll. 
Calkins (2011, 26-29) framhåller att en viktig del i bearbetningen av texterna är att lära 
eleverna att läsa igenom sina texter. När eleverna läser behöver de ställa sig frågan om 
det de skrivit är begripligt och tydligt för mottagaren av texten, för att därigenom bli 
medvetna om de bitar som behöver utvecklas mer. 
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Strömqvist (2007) betonar att själva skrivprocessen inte ska ses som något statiskt eller 
systematiskt arbetssätt i skrivundervisningen. Författaren anser att skrivprocessen är 
mycket mer komplex än så, och att skribenten rör sig mellan dessa olika faser under 
hela processen, då nya idéer utvecklas i takt med den växande texten. Harris (1989, 177 
ff.) visar vid kartläggning av erfarna skribenters skrivstrategier att vissa skribenter 
producerar flera utkast som sedan revideras och omarbetas, medan andra skribenter 
endast producerar ett utkast där revideringen redan skett i sinnet. Harris (1989) finner att 
dessa två exempel representerar ytterligheterna kring hur skribenter går tillväga i sin 
skrivprocess och att de flesta skribenterna ligger någonstans mitt emellan. Hoel (2001, 
34) anser att kunskapen om erfarna skribenters olika strategier är viktig för lärare vid 
arbetet med skrivprocessen och att samma skrivstrategi inte fungerar för alla elever och 
skrivuppgifter. Calkins (1994, 22 ff.; 2011) beskriver skrivprocessen som cyklisk och 
att faserna är dynamiska och används samtidigt av skribenten. Strömqvist (2007, 32 ff.) 
menar att det ur en didaktisk-pedagogisk synvinkel är meningsfullt att dela upp 
processen i faser, då de kan vara vägledande för vilken typ av stöd eleverna behöver 
under olika delar av sitt skrivande. 
 
Processinriktad skrivundervisning kan enligt Strömqvist (2007, 95-98) upplevas som 
tidskrävande. Författaren menar att ett av nyckelorden i processinriktad 
skrivundervisning är just tid. Om målet med skrivandet i skolan är att utveckla 
elevernas förmåga att formulera egna tankar och åsikter genom olika texttyper och att 
betydelsen av att eleverna på ett naturligt sätt utnyttjar skrivandet för inlärning, anser 
Strömqvist (2007) att det behöver få ta tid. Författaren beskriver att skrivprocessen leder 
eleverna framåt i sin utveckling både som skribent och i sin utveckling av texterna. 

3.4.2 Genreskrivande 
I Ivaničs (2004, 232-234) beskrivning av skrivdiskurser återfinns en genrediskurs. 
Författaren menar att fokus inom denna diskurs ligger på skrivandet som en produkt och 
betoningen läggs på hur denna produkt ska utformas. Skrivande lärs enligt Ivanič (2004) 
inom denna diskurs bäst ut genom explicita instruktioner kring hur olika texttyper är 
uppbyggda, både gällande innehåll och form. Detta påstående om hur skrivundervisning 
bör utformas kan tydligt kopplas till den genrebaserade skrivundervisningen, vilken 
erhåller ett allt starkare fäste inom den svenska skolan (Liberg i Juvonen 2009, 11-25). 
 
Genrepedagogiken, som har sitt ursprung i Australien, introducerades i Sverige under 
2000-talet. Pedagogiken utgår från att varje skriftlig text har ett utmärkande specifikt 
syfte, språkliga drag, en övergripande struktur och återspeglar den kultur som den ingår 
i (Gibbons 2013, 94-97; Kuyumcu 2013, 8). Begreppet genre står för något som delas 
med, och känns igen av, andra människor inom samma kultur (Gibbons 2013, 94-97). 
Gibbons (2013) menar att begreppet omfattas av en bred innebörd och skulle kunna 
syfta till exempelvis tv-nyheter eller kärleksromaner. Begreppet genre kan tolkas på 
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många olika sätt, vilket gör att uttrycken ”typer av text” eller ”texttyper” används för de 
vanligaste texterna eleverna möter i skolan (Skolverket 2011a, 16). 
 
Gibbons (2013, 96-101) definierar de olika texttyperna som: 

• återgivande text – till exempel vad som hände i helgen 
• narrativ/berättande text - en berättelse om till exempel kungar 
• beskrivande text - exempelvis fakta om insekter 
• instruerande text - förklarar hur något ska utföras 
• diskuterande/argumenterande text - exempelvis argument för att övertala andra 

att välja sida. 
 
För att stötta eleverna i sitt skrivande av olika texttyper har den genrebaserade 
pedagogiken utvecklat cirkelmodellen för genrebaserad undervisning (Gibbons 2013, 
103-113; Kuyumcu 2013, 8-10). I skrivundervisningen utgår läraren från cirkelns fyra 
faser. I den första fasen inhämtar eleverna information om det tänkta ämnet genom att 
lyssna, samtala, läsa och anteckna. Målet i detta steg är att ge eleverna 
bakgrundskunskaper om ämnet de sedan ska skriva om. Här ligger fokus på 
textinnehållet (Gibbons 2013, 103-108). Eleverna bekantar sig sedan i nästa fas med 
den tänkta textens språkliga drag, syfte och struktur. Läraren visar upp exempel på t.ex. 
en berättande text och hur den är utformad. Här ligger fokus på form och funktion av 
texten (Gibbons 2013, 108-109). Det tredje steget innefattar att lärare och elever skriver 
en gemensam text. De diskuterar tillsammans textens struktur och innehåll. Läraren 
skriver ner elevernas idéer och stöttar i de språkliga sidorna som eleverna ännu inte 
behärskar. Detta är ett viktigt moment som tydliggör själva processen av att 
sammanställa en text och denna fas ger eleverna en slutprodukt som liknar den de själva 
ska göra (Gibbons 2013, 109-111). 
 
Eleverna ska slutligen skriva en individuell text. De har vid det här laget arbetat med att 
samla information om det tänkta ämnet, är medvetna om utmärkande drag i en viss 
texttyp samt har byggt upp en liknande text tillsammans. Läraren behöver i denna fas 
påminna eleverna om arbetets gång: ett första utkast, bearbetning av texten och 
diskussion med kamrater eller lärare innan den slutliga texten är klar (Gibbons 2013, 
111-112). Risken finns, som med alla typer av modeller, att lärare som inte arbetar på 
ett djupare plan utifrån cirkelmodellen endast skapar en mall för hur texten ska se ut 
(Kuyumcu 2013, 20-21). 
 
När det gäller genreskrivande undervisning behöver lärare vara observanta på att 
skrivandet inte blir allt för tekniskt och fokuserat endast på textens struktur. Kuyumcu 
(2013, 20-21) beskriver i sin studie av klassrum där lärare arbetar med cirkelmodellen 
att fokus i undervisningen i vissa av de observerade klassrummen låg på att eleverna 
skulle skriva sina texter enligt den övergripande textmallen. Det blev i dessa fall själva 
genrestrukturen som var den mest framträdande och innehåll stod i skymundan. 
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Kuyumcu (2013, 20-22) observerade även att i de klassrum där lärare på ett mer 
grundligt och djupgående sätt arbetade med genreskrivande utifrån cirkelmodellen, 
resulterade det i högre kvalitet av elevernas texter. 
 
Huvudsyftet med de fyra faserna är att ge eleverna kunskap om att texter skrivs på olika 
sätt beroende på vilket syfte de har och vad man vill åstadkomma med skrivandet. Detta 
utgör sedan en förebild för elevernas självständiga skrivande (Liberg, af Geijerstam & 
Folkeryd 2010, 22 ff.). 



16 

4 Metod och utförande 
Utifrån syftet med studien att undersöka skrivundervisning i årskurs tre, har observation 
av två lärares skrivundervisning skett under fyra veckor utifrån en partiell etnografisk 
ansats, vilket innebär att en särskild situation studeras (Alvesson & Deetz 2000, 223 ff.). 
Etnografin studerar människan i dess naturliga miljö och forskaren befinner sig där 
under en längre tid. Data som forskaren behöver produceras via direkt systematisk 
observation där fokus ligger på att lyssna, observera och föra fältanteckningar (Kullberg 
2004, 11-14). Kullberg (2004) beskriver etnografins metodiska arbetssätt där data 
systematiskt skapas och insamlas, bearbetas, analyseras samt tolkas. En grundläggande 
tanke inom etnografin är att forskaren för att förstå andra människors sätt att leva och 
lära, fångar människors erfarenheter genom deras sätt att uttrycka sig på. Den 
etnografiske forskaren strävar efter att se bakom handlingen och det sagda samt hur det 
förändras över tid, från situation till situation (Kullberg 2004, 68). 
 
I detta arbete har jag som tidigare nämnts valt en partiell etnografisk ansats, även kallat 
situationsfokus (Alvesson & Deetz 2000, 225-226), då jag är intresserad av att genom 
mina observationer nå insikter, snarare än att göra en empirisk generalisering över tid. 
Mitt syfte var att observera och dra lärdom av situationer i de utvalda klassrummen, inte 
att utforska ett helt kulturellt system (Alvesson & Deetz 2000, 225-226). Tidsomfånget 
på denna studie hindrade mig från att göra den långtgående datainsamling med 
efterföljande analys och bearbetning som en fullständig etnografisk studie skulle kräva. 

4.1 Val av metod 
Valet att göra en observationsstudie för att samla in data är baserat på att resultatet ofta 
blir konkret och lätt att överblicka. Det ger enligt Stukát (2011, 56-57) en bra grund för 
fortsatt tolkning och resonemang. Under observationen var min roll deltagande 
observatör där målsättningen var att mitt deltagande skulle vara så passivt som möjligt 
(Tjora 2012, 40). Innan observationerna började var jag inställd på att denna 
förutbestämda roll kunde komma att ändras i och med att situationer i den miljö man 
forskar i förändras (Tjora 2012, 40-46). 

4.1.1  Observationsschema 
Ett observationsschema där observationspunkterna baserats på denna undersöknings 
syfte och frågeställningar har utformats och följts. Punkterna är: Hur introducerar 
läraren skrivuppgiften? Vilka typer av texter skriver eleverna? Vilka eventuella 
mottagare av texterna uttalas vid skrivtillfället? Hur ser uppföljningen av textarbetet ut? 
Vad i texterna bedöms av läraren? Till var och en av dessa punkter utformades sedan ett 
mer detaljerat observationsschema för att få konkreta observationspunkter (Se bilaga 
A). Innan utförandet har observationsschemat testats för att säkerställa att det fungerar i 
praktiken och för att öva på själva observationen. Testet utfördes på en lärare och klass 
som sedan inte var med i studien. Efteråt ändrades ordningen på observationspunkterna 
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och en tydligare uppdelning av frågan som handlar om eventuella mottagare av text 
gjordes: direkt, indirekt eller ingen. Se avsnitt 4.5 nedan för en utförligare beskrivning 
av dessa. 

4.2 Urval 
Urvalet av både skolor och lärare skedde via utskick av e-post till totalt tio skolor i en 
större stad i Norrland. De skolor som valdes ut är alla skolor som jag tidigare inte haft 
någon större inblick i. Detta för att inte vara påverkad på förhand av hur undervisningen 
är utformad. Jag vill också minimera risken att känna någon av eleverna och på detta 
sätt bli involverad i undervisningen och påverka resultatet av studien. Det var tre lärare 
som svarade tillbaka och utav dessa var det två som var villiga att delta i studien. De två 
lärare som valde att ställa upp arbetar på olika skolor. 

4.3 Utförande 
Under fyra veckor gjordes totalt 19 observationer. Alla observationerna skedde under 
svensklektionerna. Under vissa lektioner var de i kombination med samhälls- och 
naturorienterande ämnen. Innan observationerna påbörjades hade lärarna informerats 
om vad min roll som deltagande observatör innebar. Lärarna hade informerat eleverna 
innan om att jag skulle vara i deras klassrum de kommande veckorna. Lärarna i de båda 
klasserna presenterade mig för eleverna och jag placerade mig vid varje tillfälle längst 
bak i de båda klassrummen. 
 
Inför varje observation har en kort beskrivning av klassrummet, dess möblering och min 
egen placering noterats. Under observationen har konversationer och händelser i 
klassrummet noterats, liksom tidsåtgång för dessa händelser. Anteckningar har efter 
varje observation sammanställs i en utförlig beskrivning och återgivande av det 
observerade (Kullberg 2004, 69). Här skrevs också under punkten egna reflektioner en 
första tolkning och kort analys av de observationer som gjorts. Dysthe (1996, 25) menar 
att detta är att föredra, då data fortfarande finns färskt i minnet. 
 
Utöver observationerna har information om antal elever på skolan samt lärarnas 
utbildning, antal år arbetade på skolan och eventuell fortbildning samlats in. Syftet med 
denna insamling var att få en kort bakgrund av lärarnas arbetssituation. 

4.4 Etiska principer 
Utifrån Vetenskapsrådets (2011) allmänna regler kring vilka krav som ställs på forskare, 
har de två tillfrågade lärarna informerats om syftet med undersökningen, att deltagandet 
är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2011, 
18). Hänsyn har tagits till konfidentialitétskravet, det vill säga, att avidentifiera 
eventuell data som kan knytas till en specifik individ (Vetenskapsrådet 2011, 69). För 
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att bevara lärarnas anonymitet har de tilldelats könsneutrala namn, Kim och Charley, då 
kön inte undersöks i denna studie. I studien är skolornas namn ändrade till 
Blåbärsskolan och Lingonskolan. 

4.5 Resultatsammanställning och analysmetod 
Vid sammanställningen av resultaten har utgångspunkten varit studiens syfte och dess 
frågeställningar. De utförliga sammanställda beskrivningarna har, efter att alla 
observationer var utförda, färgkodats baserat på studiens frågeställningar. Detta för att 
urskilja vad i observationsmaterialet som svarar mot vilken frågeställning De har sedan 
sammanställts i en sammanställningsmall (se bilaga B). Till hjälp i denna färgkodning 
användes litteratur inom de olika områdena. 
 
I urskiljandet av vilka texttyper som eleverna skrev användes Gibbons (2013, 101) 
beskrivningar av de vanligaste texttyperna i skolan. För att kunna identifiera på vilket 
sätt lärarna introducerade eleverna till skrivuppgiften användes Liberg, af Geijerstam 
och Folkeryds (2010, 23-24) beskrivningar om introduktion av text: textinriktad, 
elevinriktad eller individinriktad introduktion. Ivaničs (2004) skrivdiskurser användes i 
båda dessa frågeställningar vid de tillfällen det var möjligt att urskilja en eller flera 
skrivdiskurser, baserat på givna utsagor. 
 
Vid urskiljandet av eventuell uttalad mottagare användes tre begrepp för att kategorisera 
resultatet. Direkt, betyder att läraren säger till eleverna vem texten är tänkt för. Indirekt, 
betyder att det inte klart framgår vem texten är för, men underförstått utifrån vad läraren 
uttrycker framgår att det finns en mottagare. Ingen, betyder att läraren inte nämner 
något innan eller under lektionen som antyder att texten skrivs för någon annan. Här 
användes i analysen litteratur från Strömqvist (2007) och Calkins (1994). 
 
Vid frågeställningarna som behandlar uppföljningen av textarbetet och bedömning av 
text användes primärt Ivanič (2004) och Strömqvist (2007). I analysen undersöktes 
utifrån gjorda observationer vilken eller vilka av Ivaničs (2004) sex skrivdiskurser som 
dominerar i klassrummen.  
 
I resultatredovisningen (avsnitt 5) återges ett urval av utsagor och texter från de 
observerade klassrummen. Urvalet av dessa har gjorts med utgångspunkten att ge 
läsaren en så bred bild som möjligt av skrivundervisningen i klassrummen. 

4.5.1 Objektivitet i analysen  
Att vara objektiv i analysen är enligt Dysthe (1996, 25) något av en omöjlighet. 
Forskarens bakgrund och intresse bestämmer i viss utsträckning vad fokus ligger på 
samt hur tolkningen av det som observerats kommer att bli. I de fältanteckningar som 
gjorts är problemet att observatörens anteckningar inte är objektiva utan i viss mån 
tolkade beskrivningar av vad som skedde i situationen, såvida inte ljud- eller 
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videospelningar gjorts. Vid analys av data är det svårt att få andra perspektiv när det 
endast finns anteckningarna att gå efter (Tjora 2012, 49). Svårigheten att förhålla sig 
objektiv och inta andra perspektiv utifrån egna anteckningar är något som jag har varit 
medveten om vid min analys av materialet. 
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5 Resultatredovisning 
Utifrån syftet med studien att undersöka hur två lärare i årskurs tre utformar sin 
skrivundervisning i klassrummet, har en sammanställning av de 19 observationerna 
gjorts. Tanken var att göra lika många observationer i de båda klassrummen men på 
grund av svårigheten att få tillträde till ett av klassrummen gick det inte att genomföra. 
Resultatet från de båda skolorna presenteras separat för att ge en tydligare bild av de två 
lärarnas skrivundervisning. Nedan följer först en kort presentation av lärarna och 
skolorna innan redovisning av resultatet sker. 

5.1 Blåbärsskolan 
På Blåbärsskolan går 400 elever och i den observerade klassen går det 22 elever. 
Läraren Kim har jobbat i ca 25 år som lärare på skolan. Kim är i grunden utbildad till 
förskollärare och har de sista fem åren haft tjänsten som klasslärare på Blåbärsskolan. 
Kim går Mattelyftet, en fortbildning i matematik och berättar att hen ibland hinner gå på 
enstaka föreläsningar för att uppdatera sig om rådande undervisningspedagogik. Vidare 
berättar Kim att Blåbärsskolan satsat mycket på IT och hur lärarna på bästa sätt kan 
använda datorerna i undervisningen. Under de fyra veckorna på Blåbärsskolan har totalt 
tio lektioner observerats. Sju lektioner där svenska och det samhällsorienterade ämnet är 
integrerade, en där svenska och det naturorienterande ämnet integrerats samt två 
svensklektioner. 

5.1.1  Texttyper 
Under de tio observerade lektionerna har eleverna skrivit texter som handlar om Nelson 
Mandela, Colosseum, Sveriges landskap, friktion samt arbetat med att göra ett häfte om 
forntiden. I de lektioner som handlar om att skriva om person, byggnad, landskap och 
friktion ges eleverna en färdigskriven text av Kim. Nedan följer ett exempel på en text 
eleverna ska skriva av som handlar om Nelson Mandela: 

Kämpade mot apartheid i Sydafrika. 

Satt 28 år i fängelse, första 18 åren på Robben Island. 

Blev frisläppt 1990. 

Sydafrikas president 1994-1999. 

Fick Nobels fredspris 1993. 

(Blåbärskolan, SV. 15.02.16) 

Under dessa lektioner skriver eleverna i sina skrivböcker av texten som Kim lagt upp på 
den interaktiva tavlan, Smartboarden, och ritar sedan en bild till. Kim läser upp texten 
eleverna ska skriva av och säger innan hen läser: 

L: Det är inte så mycket ni ska skriva denna gången. 

Läraren läser [...] och avslutar med:  

L: Ja, bara detta. 

(Blåbärsskolan, SV + SO. 08.02.16) 
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Kim berättar att det inte är så mycket de ska skriva och läser sedan texten högt för 
eleverna. Kim avslutar med att säga att det bara är det som ska skrivas. 
 
När eleverna skriver om forntiden ska de utgå ifrån ett antal frågepunkter som Kim 
skrivit innan lektionen börjar. Punkterna återspeglar den aktuella tidsåldern som 
lektionen behandlar. Nedan följer exempel på frågepunkter som berör bondestenåldern: 

Bondestenåldern 4000-1000 f.Kr. 

Läs sidorna 48-55. Skriv ner några stödord eller korta meningar utifrån punkterna här nedanför. 

Berätta med egna ord… 

… vad är det som skiljer jägarlivet från bondelivet. 

… hur gjorde de för att kunna odla. 

… vilka husdjur hade de och vad användes de till. 

… vad flinta är för något och varför den var så bra. 

… hur kvinnorna tillverkade lerkrukor. 

… vad en gånggrift är. 

… något annat från den här tiden. 

 (Blåbärsskolan, SV+ SO. 09.02.16) 

Utifrån frågepunkterna ska eleverna skriva ner några stödord eller korta meningar. 
Efteråt ska eleverna använda stödorden och skriva en text om den aktuella tidsåldern. 
Alla texterna skrivs på dator när eleverna arbetar med forntiden. 

5.1.2 Introduktion 
Introduktioner till skrivuppgifterna består av att Kim läser upp en text som handlar om 
till exempel Colosseum. När Kim läser behandlas ord och begrepp som eleverna ska 
använda i sina texter. Under tiden visas bilder och ibland text till den upplästa texten på 
Smartboarden. Kim frågar under och efteråt om eleverna har några egna erfarenheter 
om det aktuella ämnet. När tid finns får eleverna berätta om egna erfarenheter som de 
kopplar till den upplästa texten. Under lektionen där eleverna ska skriva om Nelson 
Mandela får eleverna förutom en text uppläst även se ett filmklipp och lyssna till en 
radioinspelning inför själva skrivandet. 
 
Under arbetet med forntiden läser Kim tillsammans med eleverna en faktatext. När Kim 
läst en bit är det sedan elevernas tur att tillsammans fortsätta. Här nedan följer ett utdrag 
från en av de observerade lektionerna som handlar om bondestenåldern: 

Läraren tipsar eleverna om att titta på bilderna och läsa texten som står där också. Läraren tittar på 
en bild som visar en årder och bokstaverar ordet högt.  

L: ”Å R D E R”. Det ska vi läsa om nu! 

Läraren ber en elev att börja läsa och sedan fortsätter de läsa efter varandra. Läraren får påminna 
och visa för en del elever var de är i texten. 

L: Visst följer alla med i texten? 
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E: JA!  

(Blåbärsskolan, SV + SO. 09.02.16) 

Kim uttalar, vilket exemplet ovan visar, att de ska använda sig av bilderna när de läser 
om jordbearbetningsredskapet årder. Kim påminner eleverna att lyssna och följa med i 
texterna de läser. 
 
När de jobbar med friktion deltar hela klassen i en aktivitet som handlar om att 
undersöka olika materials friktion. Under aktiviteten får eleverna först gissa vilka 
material som har hög respektive låg friktion för att sedan skicka iväg olika saker längs 
en lutande bänk. Efteråt ska eleverna skriva en text och rita i sina böcker. Texten som 
eleverna ska skriva har Kim skrivit innan och efter att hen läst den första meningen högt 
tillfrågas eleverna om de förstår meningen. Kim läser:  

L: En kraft med vilka ytors ojämnheter griper tag i varandra. 

Läraren stannar upp och frågar om eleverna förstår meningen. Eleverna svarar ”nej!” Läraren 
förklarar genom att läsa igen och visa med händerna hur de kan ta tag i varandra. Läraren fortsätter 
att läsa de övriga meningarna [...] Läraren avslutar med att säga: 

L: Det är bara de ni ska skriva. 

(Blåbärskolan, SV + NO. 11.02.16) 

Kim frågar eleverna om de förstår det hen vill att de ska skriva. När eleverna inte förstår 
läser Kim om meningen igen och visar med händerna hur ytors ojämnheter griper tag i 
varandra. Kim läser vidare och avslutar med att det endast är detta de ska skriva. 

5.1.3 Uttalad mottagare 
Under en del lektioner instruerar Kim eleverna vad de ska tänka på när de skriver: 

… skriv fullständiga meningar så att texten blir förståelig för den som ska läsa den.  

(Blåbärskolan, SV + SO. 09.02.16) 

Kim säger i exemplet ovan att eleverna ska skriva fullständiga meningar för att texten 
ska förstås av någon mottagare. Kim framför ibland andra kommentarer som upplyser 
eleverna vem texterna är till. Under arbetet med forntiden säger Kim: 

L: Skriv inte ut texterna, jag vill titta på dem igen efter ni ändrat. 

(Blåbärsskolan, SV + SO. 01.03.16) 

Kim säger att eleverna inte ska skriva ut texterna idag, för hen vill titta igenom texterna 
igen efter att de gjort sina ändringar. Under andra lektioner uttrycker inte Kim något om 
mottagare till texterna som skrivs. Kim tipsar eleverna att: 

L: Skriv av texten från tavlan, för då är det gjort.  

(Blåbärsskolan, SV + NO. 11.02.16) 

Kim vill att eleverna ser till att skriva av texten från tavlan för då är det gjort. Kim säger 
vidare att när de är klara med skrivuppgiften ska de lägga undan sitt arbete. 



23 

5.1.4 Uppföljning av textarbete 
Under lektionerna där eleverna skriver om Nelson Mandela, Colosseum, Sveriges 
landskap samt friktion ges de vid behov möjligheten att skriva av Kims förskrivna text 
antingen i slutet av dagen eller när eleverna exempelvis är klara med 
matematikuppgifterna. Om en elev har varit borta under någon av de ovanstående 
lektionerna säger Kim att eleverna ska låna varandras skrivhäften och skriva av texten, 
eftersom Kim inte kan ha flera texter uppe på Smartboarden samtidigt. Under alla dessa 
fem lektioner går Kim runt och undersöker hur långt de har kommit och om de ritat en 
bild till sina texter eller färglagt de bilder som de fått i uppgift att färglägga. 
 
När eleverna jobbar med forntiden får eleverna veta att de kommer att få tid att redigera 
texterna vid senare tillfällen. Det viktigaste i alla dessa lektioner är enligt Kim att skriva 
ner fakta om den aktuella tidsåldern. Nedan följer en återgivande beskrivning av 
textarbetet med bondestenåldern: 

Läraren fortsätter att berätta att de som skrivit mycket kan alltid skriva mer [...] och tillfälle att 
skriva mer ges även i morgon. Läraren berättar att de som inte skriver ska rita till texten och efteråt 
skriva mer. 

(Blåbärskolan, SV + SO. 10.02.16) 

Här betonar Kim att det alltid går att skriva mer och att tid till detta ges vid nästa 
lektion. Kim uppmana eleverna att inhämta mer information till sina texter och fortsätter 
med att säga: 

L: Ni kan även läsa och lära er mer via böckerna. 

Läraren delar ut de små faktaböckerna om bondestenåldern 

[...] och påminner eleverna ännu en gång om att de kan hämta mer information till deras egen text 
från böckerna. 

(Blåbärskolan, SV + SO. 10.02.16) 

Kim påminner att de kan inhämta mer information till sina egna texter via de 
faktaböcker som delas ut. Möjligheten för eleverna att själva välja ut information till 
texterna ges i den sista frågepunkten ”… något annat från den här tiden”. Nedan följer 
ett exempel på detta: 

Läraren säger till en elev efter att ha läst igenom texten att hen har den sista punkten kvar. Punkten 
är ... något annat från den här tiden. Läraren väljer ut en sida som eleven ska läsa för att sedan 
skriva ner vad hen hittat. Sidan handlar om hur man byggde sina hus på den tiden. Innan läraren 
går vidare ger hen eleven meningen: 

L: Man byggde hus av… (Blåbärskolan, SV + SO. 16.02.16) 

Kim visar eleven vad hen kan ta med under den sista valfria punkten och ger eleven en 
början till en mening innan Kim går vidare. När eleverna under textarbetet med 
forntiden kört fast och inte vet vad de ska skriva visar Kim eleverna, likt i exemplet 
ovan, var i faktaboken eleverna kan hitta svaret till frågepunkterna på tavlan. Under 
arbetet med de olika tidsåldrarna kommenterar Kim muntligt texterna och ser till att 
eleverna fått med allt. Nedan följer ett exempel på det: 
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Läraren säger till en elev: 

L: Nu har du fått med allt de viktigaste i dessa meningar, du behöver inte skriva mer. 
(Blåbärskolan, SV + SO. 09.02.16). 

Utsagan ovan är ett av många exempel på kommentarer som Kim vid ett flertal tillfällen 
ger till eleverna. 

5.1.5  Bedömning av text 
Under de lektioner där eleverna har i uppgift att skriva om Nelson Mandela, Colosseum, 
friktion och Sveriges landskap ges inga skriftliga kommentarer till elevernas texter. Kim 
frågar eleverna muntligt om de har skrivit av texten från tavlan och ritat en bild till 
innan de får lägga ner arbetet i bänken. Här följer ett återgivande exempel på det då de 
har jobbat med att undersöka materials friktion: 

När en elev säger att hen är klar frågar läraren om hen har ritat minst fyra saker som gled bra och 
fyra som gled dåligt. Eleven säger att hen gjort det och lägger sedan skrivboken i bänken. 
(Blåbärsskolan, SO + NO. 11. 02.16) 

Kim tittar inte, som i exemplet ovan, i elevernas böcker men försäkrar sig muntligt om 
att de har ritat bilderna till texten som de hade i uppgift att skriva. När Kim märker att 
eleverna i arbetet med forntiden börjar bli klara påminner hen eleverna om att se till att 
de använt sig av stor bokstav och punkt. Nedan följer en påminnelse till hela klassen om 
det och Kim säger: 

L: Har jag satt punkt? 

L: Stor bokstav? 

L: Ska jag dela upp meningen? 

(Blåbärskolan, SV + SO. 16.02.16) 

Kim uttrycker att eleverna ska läsa igenom sina texter för att se om de satt ut stor 
bokstav, punkt och undersöka om de har för långa meningar. När eleverna säger sig vara 
färdiga med sina texter läser Kim igenom en del av texterna under lektionen. Nedan 
följer ett exempel på ett samtal mellan Kim och en elev som säger att denne känner sig 
klar med sin text: 

E: Jag är färdig. 

L: Hur har det gått med texten? 

Läraren läser och kommenterar elevens text: 

L: dom stavas de. 

L: sedan stavas… 

Läraren läser och ändrar i elevens text. 

Läraren säger: ”Att man säger så men man skriver så!”  

Läraren ändrar det eleven skrivit. Läser vidare och frågar eleven om hen kan komma på ett annat 
ord att använda än norrländskans ”hedde”. 

(Blåbärskolan, SV + SO. 16.02.16) 
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I exemplet ovan ger Kim kommentarer på stavningen av ord och ändrar sedan själv i 
elevens text samt frågar eleven om ett annat ord för hedde. Tillvägagångssättet att först 
påpeka det som behöver ändras för att i nästa skede ändra det själv upprepas i alla de 
observerade lektionerna när eleverna skriver om forntiden. 
 
När alla texter till forntiden är klara läser Kim igenom och rättar texterna. Eleverna får 
sedan tillbaka texterna med kommentarer och deras uppgift är att göra de förändringar 
som Kim har skrivit i marginalen på dokumentet2. Kim visar med tillåtelse från en elev 
dennes text och hur eleverna ska gå tillväga för att rätta sina dokument. I exemplet 
nedan har Kim lagt upp den tillfrågade elevens text för att visa hur de ska rätta: 

Läraren visar ett exempel; ”Stenen som de satte på” vill läraren ändra till ”Stenen som de satte i”. 
Läraren säger att hen tycker att det passar bättre. 

Eleverna ska gå in i sitt dokument, men inte trycka på OK till lärarens kommentarer, utan ska göra 
dessa ändringar manuellt istället. Detta för att de ska lära sig (läraren har sagt det till mig innan). 

Läraren visar också att de ska ta bort t.ex. blanksteg och rätta stavfel. 

Läraren säger att hen har gett förslag på andra ord som hen tycker att eleverna ska välja i stället. 
(Blåbärsskolan, SV + SO. 01.03.16) 

Kim ger förslag till vad hen tycker passar bättre när det kommer till val av ord och 
meningsbyggnad i elevernas texter. Vidare vill Kim att de inte endast godkänner hens 
förslag med att trycka OK utan att de manuellt går in i texten och ändrar. Detta för att de 
ska lära sig bättre. Kim avslutar med att säga till eleverna att alla kommentarerna ska 
vara borta innan de är klara med redigeringen av texterna. Kim har i slutet till varje text 
skrivit en kommentar till eleverna. I denna elevs text står det: Mycket bra skrivet! 
Eleverna ska ta bort kommentarerna innan de är klara med sitt redigeringsarbete. 

5.2 Lingonskolan 
På Lingonskolan går 200 elever och i den observerade klassen är det 16 elever. Läraren 
Charley har jobbat i ca 26 år som lärare varav elva år på Lingonskolan. Charley 
utbildade sig först till grundskollärare för att sedan vidareutbilda sig till speciallärare. 
Det tre sista åren har Charley haft en tjänst som klasslärare på Lingonskolan. Charley 
går Mattelyftet. Under de fyra observationsveckorna har totalt nio lektioner observerats. 
Vid två av lektionerna var svenskämnet integrerat med det naturorienterande ämnet och 
vid sju tillfällen observerades svensklektioner3. 

5.2.1 Texttyper 
Under de nio observerade lektionerna skriver eleverna texter om fåglar och sälar4, om 
dilemman5 utifrån egna erfarenheter eller fiktiva händelser, om kompositörer, argument 
                                                
2  Eleverna skriver i Google Drive, en webbaserad plattform för redigering av dokument. 
3  Vid en av dessa lektioner går läraren som observeras ut från lektionen. Observationen fortsätter trots 

lärarens frånvaro. Hen har varit med och planerat lektionen samt genomfört lektionsupplägget vid ett 
tidigare observationstillfälle. 

4  Texterna är hämtade från ett gammalt nationellt prov. 
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om vem som gjorde det bästa valet utifrån en skönlitterär text6 samt hur de gick tillväga 
när de sådde åkerkål. Eleverna skriver individuellt vid alla lektioner utom i lektionen 
om sådden av åkerkål, då de tillsammans med Charley skriver en text på tavlan och 
sedan i sina skrivböcker. Nedan följer den slutliga texten Charley skrev på tavlan: 

Åkerkål 

Först tryckte vi ner vekarna. 

Vi fyllde odlingskuben till hälften med jord. 

I varje sektion la vi tre gödningskorn. 

Sedan vattnade vi jorden med en pipett. 

Vi fyllde på med jord upp till kanten. 

Sedan planterade vi med hjälp av en tandpetare två frön i varje sektion. 

Vi placerade kuben på bevattningsduken under belysningen.  

(Lingonskolan, SV + NO. 24.02.16) 

Eleverna skriver under de observerade lektionerna både för hand och på dator. Innan 
eleverna skriver sina texter instruerar Charley dem i vad de ska tänka på när de skriver 
de olika texttyperna. 

5.2.2 Introduktion 
Eleverna introduceras till textuppgifterna genom att Charley antingen själv eller 
tillsammans med eleverna högläser skönlitterära texter eller faktatexter. Innan och under 
läsningen behandlas ord, begrepp samt frågor som exempelvis vad eleverna tror ska 
hända sedan i texterna. I exemplet som följer nedan har Charley läst början av en 
skönlitterär text som handlar om kompositörer och ordet grammofon har nämns i texten: 

Läraren frågar sedan om alla har sett en grammofon? 

Eleverna svarar: 

E: Inte på riktigt. 

E: Ja i ett dockhus. 

E: Hos mormor.  

(Lingonskolan, SV. 26.02.16) 

Charley frågar om eleverna vet hur en grammofon ser ut innan de läser vidare och 
eleverna gör egna associationer till ordet innan det är elevernas tur att högt läsa vidare. 
Charley utgår, som exemplet ovan visar, från skönlitterära texter för att sedan låta 
eleverna skriva om egna erfarenheter eller fiktiva berättelser. Innan eleverna ska skriva 
sina dilemmatexter har de läst en skönlitterär text om en kung och hans tre söner. 
Charley frågar eleverna vad som kännetecknar en dilemmatext och eleven svarar: 

E: En saga med flera lösningar [...] 

Läraren säger till klassen när en elev inte vet vad den ska skriva: 

                                                                                                                                          
5  Den skönlitterära texten heter Brödrakampen. 
6  Den skönlitterära texten heter Det förlorade sädeskornet. 
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L: Sagan behöver inte handla om kungar. 

Läraren fortsätter med att fråga en elev om vad elevens fritidsaktivitet heter. 

E: Parkour. 

L: Det kan du skriva om. 

(Lingonskolan, SV. 18.02.16) 

Eleven svarar att dilemmatexten har flera lösningar och Charley fortsätter med att säga 
att handlingen inte behöver vara om kungar. Charley frågar sedan en elev om dennes 
fritidsintresse och föreslår Parkour som ämne. Introduktionen till skrivuppgifterna sker 
även genom att eleverna deltar i en aktivitet som de sedan ska skriva om. När de ska 
skriva om sådd av åkerkål får de innan de ska skriva utföra själva sådden. 

5.2.3 Uttalad mottagare 
Charley säger till eleverna att de i slutet av lektionerna ska få läsa upp sina texter inför 
hela klassen. Om det inte är klara med sina texter ger Charley eleverna tid till 
uppläsning vid nästa lektionstillfälle. Under en del av de observerade tillfällena, 
exempelvis när de ska skriva den gemensamma texten om åkerkål, frågar Charley hur 
de ska formulera sig: 

Läraren frågar: 

L: Hur ska vi skriva så att någon förstår det?  

(Lingonskolan, SV + NO. 24.02.16) 

Charley vill att eleverna funderar över hur de ska formulera sig för att någon ska förstå 
vad de menar. Det finns även tillfällen då Charley säger till eleverna att lägga undan 
texterna i sina lådor när de skrivit klart. 

5.2.4 Uppföljning av textarbete 
Eleverna i Charleys klassrum får vid alla de nio observerade lektionerna möjlighet att 
arbeta färdigt vid nästa lektionstillfälle om de inte är klara med sina texter. I texterna 
som handlar om fåglar och sälar skriver eleverna direkt på dator. Charley har plockat ut 
ett antal stödord från den lästa faktatexten och dessa ord ska eleverna ha med i sina 
texter. I uppföljningen av texterna tittar Charley om stödorden finns med och att rätt 
stödord är till rätt djur. Saknas ett stödord eller är knutet till fel djur, ger Charley förslag 
på hur eleverna kan ändra i sin text: 

Läraren säger till en elev efter att hen läst texten: 

L: Gör om det där och ta med vattenytan. Hänger du med? 

E: Nä. 

Läraren går tillbaka till elevens dator och ändrar själv i texten åt eleven. Läraren berättar att ett av 
stödorden hör till sälen och inte fågeln. 

(Lingonskolan, SV. 17.02.16) 

Charley föreslår hur stödordet vattenytan kan tas med i texten. När eleven inte uppfattar 
vad Charley menar ändrar hen själv i texten. När Charley läser elevernas texter under 
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lektionerna, påpekas stavning och avsaknad av exempelvis stor bokstav. Nedan följer ett 
exempel på detta och Charley säger: 

L: Är detta en ny mening? 

E: Ja! 

L: Vad börjar det med? 

E: Stor bokstav. 

(Lingonskolan, SV. 18.02.16) 

Charley säger inte rakt ut att elevens text saknar stor bokstav, utan vill att eleven själv 
ska upptäcka det i sin text. Under lektionerna där eleverna skriver på dator ska de i 
slutet av lektionen se till att de delat dokumentet med Charley för att hen ska kunna läsa 
igenom texterna. 
 
Under textarbetet med dilemmaberättelserna ställer Charley frågor till elevernas texter. 
Frågorna handlar exempelvis om hur eleverna kan tänka kring beskrivningar av platser i 
berättelserna. Charley vill att de i sina beskrivningar utgår ifrån sina fem sinnen; hörsel, 
känsel, doft, smak och syn för att göra texterna mer målande. Charley ger tillsammans 
med eleverna muntlig respons på texterna genom att kommentera miljöbeskrivningar, 
karaktärer och struktur på texterna, det vill säga om de har med en tydlig början, mitt 
och avslut. I sin respons hänvisar Charley till ett A3-ark med punkterna: 

Saga 

Början- Var, Vem, Med vilka andra? 

Mitt- Vad hände först, sedan, problem? 

Slut- Hur slutar det?  

(Lingonskolan, SV. 16.02.16) 

Charley påminner eleverna via punkterna ovan om hur narrativa texter utformas och vad 
de behöver innehålla. 

5.2.5 Bedömning av text 
Charley kommenterar muntligt och skriftligt elevernas texter. När Charley läst igenom 
dilemmatexterna ger hen kommentarer om de inte fått med det som kännetecknar en 
dilemmatext. I exemplet nedan har en elev läst upp sin dilemmatext och Charley säger: 

L: Hur byggs en dilemmasaga upp? 

Läraren fortsätter: 

L: Hade du skrivit ett dilemma? Vad är det som krävs för en dilemmasaga? 

E: Ett problem med flera lösningar. 

(Lingonskolan, SV. 18.03.16) 

Charley frågar eleven som skrivit texten vad som behöver finnas med för att vara en 
dilemmatext. När de ska skriva om sådden av åkerkål uttrycker Charley vad hen tycker 
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är viktigt att tänka på när de skriver och får även hjälp av eleverna. I exemplet nedan 
börjar Charley med att säga: 

L: Börja längst ut till vänster, mellanrum… 

Eleverna fyller sedan i: 

Små bokstäver, punkt, utropstecken, skiljetecken, stor bokstav. 

(Lingonskolan, SV. 24.02.16) 

Här uttrycker Charley vad det ska tänka på när de skriver och eleverna fyller sedan i 
meningen som Charley börjat med. Charley avslutar lektionen med att be eleverna läsa 
igenom sina texter för att se till att de satt ut stor bokstav och punkt. I de skriftliga 
kommentarerna till texterna skriver Charley kommentarer som: Bra! eller Stor bokstav! 
Charley läser och korrigerar elevernas texter och efter det ska eleverna själva utvärdera 
dem via ett utvärderingsprotokoll. Nedan följer exempel på punkterna eleverna ska 
använda sig av i sin utvärdering: 

o Rubrik på texten 

o Starta mening med stor bokstav 

o Jag har skrivit på raden 

o Jag har stavat det flesta ord rätt 

o Jag har mellanrum mellan orden 

o Jag avslutar meningar med skiljetecken. 

(Lingonskolan, SV. 17.02.16) 

Eleverna ska sedan utifrån dessa punkter bocka av om de tänkt på exempelvis 
mellanrum mellan orden i sina texter. De ritar med hjälp av en glad, neutral eller ledsen 
gubbe i rutorna intill själva meningen vad de tycker om sin text. 
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6 Analys 
Nedan presenteras en analys av de båda skolornas resultat med utgångspunkt i studiens 
syfte och frågeställningar. Först presenteras analysen av Blåbärskolan, därefter 
Lingonskolan. Analysen är baserad på tidigare presenterad litteratur. Se avsnitt 4.5 för 
mer detaljer kring analysmetoden. 

6.1 Blåbärsskolan 

6.1.1 Vilka typer av texter skriver eleverna? 
De texttyper som kunde urskiljas under de tio lektionerna på Blåbärsskolan var alla 
beskrivande texter som handlade om att förmedla information (Gibbons 2013, 101). 
Kim presenterar under fem lektioner en redan färdigskriven faktatext om Nelson 
Mandela, Colosseum, friktion och två om Sveriges landskap. Nedan följer en 
exempeltext om Nelson Mandela: 

Kämpade mot apartheid i Sydafrika. 

Satt 28 år i fängelse, första 18 åren på Robben Island. 

Blev frisläppt 1990. 

Sydafrikas president 1994-1999. 

Fick Nobels fredspris 1993. 

(Blåbärskolan, SV. 15.02.16) 

Kim uttrycker inte specifikt ordet faktatext i dessa lektioner utan säger innan hen läser 
upp faktatexten från tavlan:  

L: Det är inte så mycket ni ska skriva denna gången. 

Läraren läser [...] och avslutar med: 

L: Ja, bara detta. 

(Blåbärsskolan, SV + SO. 08.02.16) 

Kim försäkrar eleverna att de inte är mycket att skriva av från tavlan. Utifrån Ivaničs 
(2004, 227-228) skrivdiskurser synliggörs en färdighetsdiskurs när Kim vill att eleverna 
skriver av hens texter. Kims föreställning om skrivande verkar innebära att lära eleverna 
skriva korrekta texter där meningsbyggnad, stor bokstav, punkt och stavning är i fokus. 
 
I de fem lektioner där eleverna skriver om forntiden, uttrycker Kim att det är faktatexter 
eleverna skriver. Eleverna väljer själva inte ut de fakta som ska vara med i texterna då 
de utgår ifrån Kims frågepunkter kring den aktuella tidsåldern. Eleverna besvarar 
exempelvis frågan ”vad är det som skiljer jägarlivet från bondelivet?” (Blåbärsskolan, 
SV+ SO. 09.02.16). Kims frågepunkter kan tyckas styra elevernas val av innehållet väl 
mycket, men enligt Strömqvist (2007) behöver eleverna samtidigt få stöd i sitt val av 
stoff och hjälp i strukturering av text. 
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6.1.2 Hur introducerar läraren skrivuppgiften? 
Under ett observationstillfälle sker en elevinriktad introduktion då eleverna aktivt deltar 
i undersökandet av olika materials friktion (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 2010, 23-
24). Utifrån aktiviteten ska de sedan skriva av en färdigskriven text från Kim. Eleverna 
bestämmer inte över textinnehållet och får inte själva skriva ner sina egna inhämtade 
kunskaper om friktion. Tanken med elevinriktad introduktion är enligt Liberg, af 
Geijerstam & Folkeryd (2010, 23-24) att sätta gruppens aktivitet i fokus med en 
anknytning till textens tema, där texten som skrivs återspeglar elevens egen erfarenhet 
av det ämne som behandlas. Här kommer det dock att återspegla det Kim vill att 
eleverna ska kunna om friktion. 
 
Kim introducerar eleverna vid nio observationstillfällen via textinriktade introduktioner 
(Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 2010, 23-24). Dessa består av att Kim läser upp en 
faktatext som handlar om exempelvis Nelson Mandela. I de fem lektioner när de skriver 
av texten från tavlan fungerar uppläsningen av faktatexten som ett sätt att först behandla 
informationen muntligt för att sedan repetera och skriva ner utvalda delar skriftligt. 
Eleverna behöver inte själva fundera ut vad de ska skriva eller hur de ska formulera sig, 
det har Kim redan bestämt. I både de text- och elevinriktade introduktionerna beskrivna 
ovan går det utifrån Ivaničs (2004, 227-228) skrivdiskurser att urskilja en 
färdighetsdiskurs. Kim sätter texten och dess form i fokus. Eleverna ska reproducera 
texterna utifrån Kims syn på hur en korrekt text skrivs och framställs. 
 
Textinriktad introduktion sker även när eleverna ska skriva om forntiden (Liberg, af 
Geijerstam & Folkeryd 2010, 23-24). Innan de gemensamt läser en faktatext om den 
aktuella tidsåldern visas bilder på exempelvis en årder och Kim säger sedan: 
”Å R D E R. Det ska vi läsa om nu!” (Blåbärsskolan, SV + SO. 09.02.16). Begrepp och 
ord som är texttypiska behandlas under dessa introduktioner och är viktiga att få med i 
faktatexterna som skrivs. Detta kan tolkas som att Kim rör sig inom en genrediskurs 
(Ivanič 2004, 232-234), då passande uttryck, begrepp och ord behandlas vilka är typiska 
för den texttyp eleverna skriver. Det går även utifrån Ivaničs (2004, 231-232) 
skrivdiskurser att tolka in en processdiskurs då Kim ger eleverna tid till planering, 
insamling av stoff och strukturering av text i sin textinriktade introduktion. 

6.1.3 Vilka eventuella mottagare av texterna uttalas vid skrivtillfället? 
Under två av lektionerna går det att urskilja en indirekt mottagare av texterna. Det sker i 
instruktionerna till arbetet med forntiden. Kim säger: ”skriv fullständiga meningar så att 
texten blir förståelig för den som ska läsa den” (Blåbärskolan, SV+ SO 09. 02 .16). Kim 
uttrycker inte direkt vem mottagaren är, men utsagan ovan indikerar att texterna är till 
någon. Direkt uttalad mottagare går att identifiera under ett tillfälle. Även här jobbar 
eleverna med forntidshäftet och Kim säger: ”Skriv inte ut faktatexterna, jag vill titta på 
dem igen”(Blåbärskolan, SV+ SO 01. 03.16) Här blir Kim uttalad mottagare. Under sju 
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lektioner säger Kim ingenting om vem som står som mottagare av texterna. Eleverna 
ska när de skrivit klart lägga texterna i sina bänkar eller logga ut från datorn. 
 
Calkins (1994; 2011) betonar vikten av att eleverna har mottagare till sina texter. Om en 
uttalad mottagare till texten finns, skapas en möjlighet för eleverna att anpassa 
innehållet och formen till den tänkta läsaren. Under de lektioner när eleverna ska skriva 
av faktatexten om exempelvis friktion från tavlan, ges ingen direkt uttalad mottagare till 
texterna. Kim säger till eleverna: ”Skriv av texten från tavlan, för då är det gjort.” 
(Blåbärsskolan, SV + NO. 11.02.16). Kim motiverar eleverna till att skriva genom få 
uppgiften gjord, inte för att någon annan ska läsa den. Strömqvist (2007, 47 ff.) menar 
att när eleverna vet att texterna ska läsas och förstås av andra väcks en ökad lust att 
skriva. Uttalade mottagare leder dessutom enligt Strömqvist (2007) till ökat intresse hos 
eleverna för hur de formulerar sig skriftligt. Det ges inget uttryck för detta intresse från 
elevernas sida vid lektionerna med avskrivning av de färdiga texterna. 

6.1.4 Hur ser uppföljningen av textarbetet ut? 
Under de fem lektionerna där eleverna har i uppgift att skriva om Nelson Mandela, 
Colosseum, friktion och två av Sveriges landskap, ges de möjlighet att skriva av 
texterna vid ett senare lektionstillfälle. Utifrån Ivaničs (2004, 227-228) skrivdiskurser är 
det färdighetsdiskursen som går att urskilja i dessa fem lektioner. Det viktigaste enligt 
Kim är texten och dess form samt att de blir klara med att skriva av den färdigskrivna 
faktatexten. När de skriver av texten använder sig eleverna av inlärda språkmönster i 
form av meningsbyggnad, utformande av bokstäver och tillhörande stavningsregler, 
något som Ivanič (2004) lyfter fram som typiska drag för färdighetsdiskursen. 
 
I textarbetet med forntiden rör sig Kim inom en processdiskurs (Ivanič 2004 231-232). 
Hen använder sig av processkrivandets tre faser: planering, skrivande och bearbetning 
av text. Kim försäkrar eleverna om att mer tid till skrivandet kommer att ges och säger: 
”… tillfälle att skriva mer ges även i morgon.” (Blåbärsskolan, SV + SO. 10.02.16). 
Denna försäkran indikerar att Kim ser skrivandet som en process som behöver få ta tid 
(Strömqvist 2007). I den respons Kim ger eleverna påpekas innehållet och hen säger: 
”Nu har du fått med allt det viktigaste i dessa meningar, du behöver inte skriva mer.” 
(Blåbärskolan, SV+ SO. 09.02.16). Kim påpekar även om inte alla frågepunkterna är 
besvarade och visar eleverna på fakta som hen anser att eleverna ska ta med i sin text. 
Kim säger till eleverna att skriva om husen under arbetet med bondestenåldern och ger 
en elev början till en mening: ”Man byggde husen av …” (Blåbärsskolan, SV + SO. 
16.02.16). Enligt Strömqvist (2007, 115-132) är det vid givande av respons viktigt att 
den leder eleverna framåt i sin utveckling av texten. Den som ger respons är inte där för 
att lyfta fram fel och brister i texten, utan för att lyssna, läsa, diskutera och komma med 
andra infallsvinklar till textens innehåll. Då Kim påpekar innehållet och ändrar 
elevernas texter, uteblir den respons Strömqvist (2007) beskriver, vilken ska leda 
eleverna framåt i sin utveckling av texten. 
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6.1.5 Vad i texterna bedöms av läraren? 
Kim gör ingen skriftlig bedömning av texterna om Nelson Mandela, Colosseum, 
friktion och två av Sveriges landskap. I de muntliga kommentarer hen ger eleverna 
ligger fokus på att de ska skriva av texten korrekt. Kim påpekar inte explicit att 
elevernas texter ska innehålla stor bokstav, punkt eller meningsbyggnad, men genom att 
eleverna ska reproducera den text som Kim redan skrivit, blir det underförstått att 
eleverna ska skriva korrekt. Utifrån Ivaničs (2004, 227-228) skrivdiskurser går det att 
urskilja en färdighetsdiskurs i de muntliga utsagorna Kim gör vid bedömningen av 
elevernas texter. 
 
I den slutliga bedömningen av arbetet med forntiden kommenteras texternas innehåll 
och form. Kim undersöker faktainnehållet i texterna, om alla frågepunkterna är 
besvarade. Kim skriver förslag på ord och meningsbyggnad i marginalen som eleverna 
sedan ska rätta och säger till eleverna ”Jag tycker det passar bättre.” (Blåbärsskolan, SV 
+ SO. 01.03.16). Kim instruerar eleverna vidare att de ska ändra texternas form. Hen 
vill att de centrerar texterna, ser till att de har satt ut rubriker samt rättar sina stavfel. 
Vid rättning och bedömning av elevernas texter menar Strömqvist (2007, 111-113) att 
läraren behöver gå varsamt fram för att inte riskera att endast påpeka felen i texterna. 
Författaren anser att det är i dialog med eleverna som rättningen behöver ske. Då har 
läraren möjlighet att tillsammans med eleven lyfta det eleven kan samt visa på vad 
eleven behöver fokusera på för att komma vidare i sin skrivutveckling. Det blir i den 
enskilda elevens utvecklingszon som läraren stöttar eleven i dennes skrivutveckling 
(Vygotsky 1978, 79-97). I Kims rättning av elevernas texter blir inte dialogen det 
centrala, utan Kim vill att texten ska vara korrekt utifrån hens syn. Kims strävan efter 
korrekthet i elevernas texter kan bero på att texterna ska skrivas ut och sättas upp. 
Strömqvist (2007) menar att det vid publikation kan vara befogat att rätta allt i elevernas 
texter. Eleverna lär sig då vikten av noggrannhet i skrivandet och får en insikt om hur 
texterna behöver utformas för att kommunicera ett innehåll. 
 
Utifrån Ivaničs (2004) skrivdiskurser urskiljs dels en färdighetsdiskurs då Kim bedömer 
texterna utifrån hur väl eleverna har lyckats skriva korrekt med utsatt punkt, stor 
bokstav samt stavat orden rätt. Det går även att urskilja en genrediskurs med tanke på 
att texten ska skrivas ut och sättas upp. Den behöver då vara utformad på ett korrekt sätt 
med passande begrepp, ord och uttryck som är typiska för den texttyp som skrivs 
(Ivanič 2004, 232-234). 

6.2 Lingonskolan 

6.2.1 Vilka typer av texter skriver eleverna? 
Under de nio observerade lektionerna på Lingonskolan förekommer en rad olika 
texttyper. Eleverna skriver tre återgivande texter, vars syfte är att återberätta en händelse 
(Gibbons 2013, 101). En handlar om att återge en text om kompositörer samt två om hur 
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eleverna gick tillväga vid sådd av åkerkål. Eleverna skriver tre narrativa texter om 
dilemman utifrån egna erfarenheter eller fiktiva händelser. De ska i dessa texter 
producera en serie händelser där den narrativa textens struktur ingår. Dilemmatexterna 
ska även innefatta ett problem med flera alternativa upplösningar. Under 
observationstillfällena skriver eleverna två beskrivande texter om fåglar och sälar. Här 
ska eleverna använda sig av faktatextens förmedlande information om de båda djuren 
(Gibbons 2013, 101). Eleverna skriver även en argumenterande text där de ska skriva 
argument och övertala andra elever att välja sida (Gibbons 2013, 101). 
 
Utifrån sättet på vilket Charley talar om de ovan nämnda texttyperna framträder en 
genrediskurs. Enligt Ivanič (2004, 232-234) undervisas eleverna inom denna diskurs hur 
olika texttyper är uppbyggda gällande både form och innehåll, vilket kan observeras i 
Charleys undervisning. 

6.2.2 Hur introducerar läraren skrivuppgiften? 
Charley introducerar eleverna sju gånger via textinriktad introduktion (Liberg, af 
Geijerstam & Folkeryd 2010, 23-24). Under dessa lektioner läser Charley antingen själv 
eller tillsammans med eleverna en skönlitterär text eller faktatext där stödord och 
begrepp behandlas för att sedan användas av eleverna i deras texter. I de textinriktade 
introduktionerna när eleverna skriver narrativa dilemmatexter återfinns utifrån Ivaničs 
(2004, 229-230) skrivdiskurser en kreativitetdiskurs. Författaren menar att det finns två 
underliggande föreställningar om skrivande inom denna skrivdiskurs. Det ena är att 
eleverna bör ta del av skrivna texter som producerats av andra, vilket Charley ger sina 
elever via de skönlitterära texterna hen läser med dem. Dessa texter fungerar som 
exempeltexter för hur de själva kan utforma sina texter. Den andra föreställningen i 
kreativitetsdiskursen är att texternas innehåll återspeglar elevernas personliga erfarenhet 
eller fiktioner i områden som eleverna har kunskap om. Charley uttrycker, som tidigare 
nämnts, att eleverna exempelvis kan använda sitt fritidsintresse i sina texter. Här sätter 
Charley själva texten och elevernas kreativa förmåga i centrum, något som Ivanič 
(2004, 229-230) menar återspeglar en kreativitetsdiskurs. 
 
Under två tillfällen sker elevinriktad introduktion (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 
2010, 23-24). Eleverna får i uppgift att så åkerkålsfrön. Utifrån sådden av åkerkål är 
uppgiften att skriva en återgivande text om hur de gick tillväga. Innan eleverna enskilt 
skriver texten utformas en gemensam text tillsammans med Charley. Vid denna 
elevinriktade introduktion synliggör Charley hur hen stöttar eleverna i sitt skrivande 
utifrån cirkelmodellens olika faser (Gibbons 2013, 103-113). Charley låter först 
eleverna bygga upp kunskap kring sådd av åkerkål, för att i nästa fas visa eleverna den 
återgivande textens struktur med de sammanlänkande orden som exempelvis först och 
sedan (Gibbons 2013, 101). Därefter, i den tredje fasen, skrivs en gemensam text med 
eleverna (se exempeltext i avsnitt 5.2.1) och slutligen i den sista fasen skriver eleverna 
själva om sådden av åkerkål. Utifrån Charleys undervisning av den återgivande textens 
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struktur och språkliga drag synliggörs här en genrediskurs. Ivanič (2004, 232-234) 
beskriver att texterna som skrivs inom denna skrivdiskurs inte enbart är korrekt skrivna, 
utan även språkligt anpassade till den aktuella genren. Charley instruerar eleverna hur 
de kan uttrycka sig i återgivande text och uppmanar eleverna att överföra denna 
kunskap till sina egna texter. 

6.2.3  Vilka eventuella mottagare av texterna uttalas vid skrivtillfället? 
I sju lektioner uttalar Charley en direkt mottagare till texterna. Det är både Charley själv 
och klasskamraterna som ska lyssna och ge respons på texterna. Under ett 
observationstillfälle går det att urskilja en indirekt mottagare. Det sker när Charley 
ställer frågan till eleverna hur de ska ”Skriva så att någon förstår det?” (Lingonskolan, 
SV + NO. 24.02.16). Här antyder hen att texterna de skriver har en mottagare även om 
det inte sägs rakt ut. Vid en av lektionerna sägs ingenting om vem som står som 
mottagare av texten. Eleverna ska vid det tillfället efter att de är klara med skrivandet 
lägga skrivhäftet i sina lådor. 
 
Calkins (1994, 14 ff.; 2011) anser att något av det viktigaste en skribent behöver är 
någon som lyssnar till den skrivna texten. När Charley eller kamraterna står som 
mottagare av texterna blir eleverna mer ivriga på att skriva och lägger ner omsorg på 
både innehållet och formen i sina texter. De lyssnar på och ger kommentarer till 
miljöbeskrivningar och om de narrativa dilemmatexterna innehåller ett problem. Vid 
uttalad mottagare menar Calkins (1994; 2011) att fokus för eleverna när de skriver 
ligger på att skriva så att någon förstår och att de med sin text får möjlighet att berätta 
något som för dem är viktigt. När eleverna skriver de narrativa dilemmatexterna med 
vetskapen om att de ska läsas upp, blir eleverna noga med de karaktäristiska dragen för 
den aktuella texttypen. De ställer frågor till Charley om vad de behöver ha med i sina 
texter. I Charleys skrivundervisning synliggörs vad Strömqvist (2007, 46-50) benämner 
som ett läsorienterat skrivande, där mottagaren finns i skribentens tankar under 
framtagandet av texten. Författaren menar att det läsorienterande skrivandet får eleverna 
att anstränga sig mer, både innehållsmässigt och skrivtekniskt, än när de skriver utan att 
tänka på att texten ska tas emot av någon när den är klar. 

6.2.4 Hur ser uppföljningen av textarbetet ut? 
Charley ger eleverna möjlighet att skriva klart den återgivande texten om kompositörer, 
den argumenterande texten samt den om sådden av åkerkål under senare 
lektionstillfällen. I uppföljningen till fågel- och sältexterna läggs fokus på korrekthet i 
utformade av faktatextens typiska drag. Eleverna behöver i sina texter ha med fakta om 
djuren de tidigare läst om. Charley påpekar även om stödorden inte finns med och 
säger: ”Gör om det där och ta med vattenytan” (Lingonskolan, SV. 17.02.16). I det 
uppföljningsarbete som sker rör sig Charley inom en genrediskurs när hen påpekar 
faktatexternas innehåll. Enligt Ivanič (2004) behandlas inom denna skrivdiskurs 
passande uttryck och begrepp för textens genre. I uppföljningen av textarbetet skulle 
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även en färdighetsdiskurs (Ivanič 2004, 227-228) kunna tolkas in då Charley under 
textarbetet frågar:  

L: Är detta en ny mening? 

E: Ja! 

L: Vad börjar det med? 

E: Stor bokstav. 

(Lingonskolan, SV. 18.02.16) 

Charley eftersöker korrekthet i elevernas texter i form av stor bokstav, stavning och 
punkt. Då genrediskursen, i motsats till färdighetsdiskursen, sätter skrivandet i en social 
kontext, går det att tolka Charleys strävan efter korrekthet som en anpassning av texten 
till den sociala kontexten den formas i. En väl skriven text är både korrekt skriven och 
språkligt anpassad för den genre den skrivs inom (Ivanič 2004, 232-234). 
 
I uppföljningen av de narrativa dilemmatexterna kommenteras texternas struktur och 
innehåll. Charley påminner eleverna via A3-ark med punkter om den narrativa textens 
uppbyggnad med början, mitt och slut. I sin respons till texterna ställs frågor på 
innehållet och Charley vill att eleverna utvecklar beskrivningarna i sina texter med hjälp 
av sina fem sinnen. Enligt Strömqvist (2007, 115-132) är det vid processinriktat 
skrivande viktigt att den respons som ges leder eleverna framåt i sin utveckling av 
texten och att tid ges till revidering. Charley lyfter i sin respons inte fram fel och brister 
i texten, utan ger istället eleverna andra infallsvinklar till textens innehåll. Efter 
responsen från Charley ges dock eleverna inget tillfälle att revidera sina texter, vilket 
tyder på att Charley rör sig inom en genrediskurs snarare än en processdiskurs (Ivanič 
2004). 

6.2.5 Vad i texterna bedöms av läraren? 
Charley bedömer både innehåll och form i elevernas texter. I sin bedömning av de 
narrativa dilemmatexterna sker en bedömning av innehållet. Saknar texterna den 
narrativa textens uppbyggnad säger Charley: ”Hade du skrivit ett dilemma? Vad är det 
som krävs för en dilemmasaga?” (Lingonskolan, SV. 18.03.16). Charley fokuserar även 
i sin bedömning av texterna på om de saknar stor bokstav, punkt eller om 
meningsbyggnaden inte är korrekt. När Charley bedömt elevernas texter får de själva 
utvärdera dem. I det utvärderingsprotokoll eleverna får, ligger fokus endast på formen i 
texterna. 
 
I sin bedömning av de narrativa dilemmatexterna urskiljs en genrediskurs (Ivanič 2004, 
232-234). Charley lägger fokus både på innehåll och form. Fokus ändras sedan när 
eleverna via utvärderingsprotokollet ska bedöma sina texter. Här framträder istället en 
färdighetsdiskurs, då eleverna i protokollet endast bedömer formen på sina texter 
(Ivanič 2004, 227-228). Charley signalerar här till eleverna att de viktigaste i texterna är 
att de är korrekt utformade. 
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När eleverna skriver om sådden av åkerkål uttrycker Charley vikten av att eleverna 
tänker på att de ”Börjar längst ut till vänster, mellanrum…” och eleverna fyller sedan i 
med ”små bokstäver, punkt” (Lingonskolan, SV. 24.02.16). Innan eleverna får lämna in 
sina åkerkålstexter påminner Charley eleverna om att läsa igenom dem och se till att de 
satt ut stor bokstav och punkt. Charley signalerar här att fokus i bedömningen ligger på 
stor bokstav och punkt, snarare än själva innehållet i texten. Här framträder utifrån 
Ivaničs (2004) definition av skrivdiskurserna en färdighetsdiskurs. 
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7 Diskussion och slutsatser 
I avsnittet nedan följer en diskussion kring viktiga aspekter och insikter ur ett 
skrivundervisningsperspektiv. Därefter följer sammanfattande slutsatser kring denna 
studies analyserade resultat. I avsnittet diskuteras också studiens begränsningar och val 
av metod. Avsnittet avslutas med didaktiska implikationer för mitt kommande yrke som 
lärare samt vidare forskning.  

7.1 Diskussion 
Studiens syfte att undersöka hur två lärare i årskurs tre utformar sin skrivundervisning i 
klassrummet, har i resultatsammanställningen och analysen lett fram till en följd 
diskussionsfrågor, vilka kommer att behandlas nedan. 
 
I undersökningen av vilka texttyper eleverna skriver, framkom att eleverna i Kims klass 
endast skriver faktatexter, vilket kan tyckas väldigt ensidigt ur ett elevperspektiv. 
Ytterligare en insikt är att lärarna i sin instruktion inte tydligt nog framför och försäkrar 
sig om att eleverna förstår vilken texttyp de ska skriva. Charley säger exempelvis först 
att de ska skriva en sammanfattning hur de gick tillväga vid sådden av åkerkål, för att i 
ett senare skede, när eleverna inte uppfattat vilken texttyp det handlar om, ändra sig och 
säga till eleverna att det är en faktatext de skriver. Lärarna verkar i flertalet av 
lektionerna inte själva ha klart för sig vilka typer av texter eleverna skriver. En 
grundläggande fråga lärare behöver ställa sig i sin skrivundervisning är enligt Liberg, af 
Geijerstam och Folkeryd (2010, 9 ff.) vad syftet med skrivandet är? Varför ska den här 
texten skrivas? Lärare kan sedan ta ställning till hur själva undervisningsförloppet för 
den aktuella texttypen behöver utformas i förhållande till elevernas tidigare kunskaper 
om texttypen. 
 
I resultatet framgår att de båda lärarna främst använder sig av den textinriktade 
introduktionen. De läser först en text med eleverna för att sedan låta dem skriva om det 
som lästs. Denna introduktion är enligt Liberg, af Geijerstam och Folkeryd (2010, 23-
24) den vanligaste introduktionen och därmed kanske resultatet inte behöver ses som 
alltför anmärkningsvärt. Sett ur ett elevperspektiv kan det dock upplevas som väldigt 
ensidigt och en stundtals oinspirerande introduktion, då elevernas kunskaper om det 
aktuella ämnet inte bejakas. 
 
När lärarna i ett fåtal lektioner använder sig av elevinriktade introduktioner använder de 
inte alltid aktiviteten eleverna deltog i som utgångspunkt för fortsatt skrivande. I arbetet 
med friktion används inte elevernas egenupplevda kunskaper om friktion, utan Kim 
bestämmer på förhand vad innehållet i texten ska vara, genom att ge dem en 
färdigskriven text. Hela aktiviteten tar ca 40 minuter att genomföra och eleverna får 
sedan 10 minuter på sig att skriva av faktatexten. Reproduktion av text behöver enligt 
Liberg, af Geijerstam och Folkeryd (2010, 78 ff.) inte vara verkningslös ur ett 
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lärandeperspektiv om läraren undersöker elevernas relation till texten, exempelvis 
genom att läraren ser i vilken grad texten är greppbar för dem. Kim frågar eleverna om 
de förstår meningen om vad friktion är: ”En kraft med vilka ytors ojämnheter griper tag 
i varandra”. Vilket kan ses ett försök från Kim att se om texten är gripbar för dem. 
 
I introduktionerna till skrivuppgifterna när eleverna ska skriva av Kims text från tavlan 
ges kommentarer som: ”Det är bara det ni ska skriva”. Kommentaren signalerar att 
skriva är en jobbig aktivitet och därför har hen underlättat för eleverna genom att skriva 
ner texten åt dem. Calkins (1994) beskriver hur hen själv i sin egen undervisning 
uttryckte sig på liknade sätt tills författaren insåg att uttrycket inte kom att leda till ökad 
motivation hos eleverna till att utföra skrivuppgifterna. För att öka skrivglädjen menar 
Calkins (1994) att lärare behöver tar reda på och utgå från den kunskap eleverna redan 
har om det tänkta ämnet. Något som sällan sker i introduktionerna till de observerade 
skrivuppgifterna. 
 
Betraktandet av skrivandet som en kommunikativ handling där skribenten enligt 
Calkins (1994; 2011) och Strömqvist (2007) har mottagaren i tanken under skrivandets 
gång vekar till stor del inte anammas i observerade klassrummen. Lärarna delger många 
gånger inte eleverna vem som står som mottagare av deras texter. Enligt Lgr 11 ska 
undervisningen ge eleverna: 

[...] förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och 
kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom 
undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

(Skolverket 2011b, 222) 

Utan uttalad mottagare kan skrivandet lätt ses som en produktion av text, ett skrivande 
för skrivandets skull, snarare än en kommunikation i ett socialt och meningsfullt 
sammanhang. Liberg, af Geijerstam och Folkeryd (2010, 75 ff.) menar att skrivandet 
fungerar som ett verktyg för lärande då det sätts in i ett meningsfullt sammanhang där 
mottagare för elevernas texter uttalas. Mottagare till elevernas texter behöver inte endast 
vara läraren då det enligt Strömqvist (2007) finns en risk att eleverna skriver utifrån 
lärarens vilja, vilket uppstår när Kim står som mottagare av elevernas faktahäfte. 
Elevernas uppgift är att rätta och ändra utifrån Kims önskningar. Kim undersöker sedan 
att de gjort rättningarna hen vill. Här uppstår en situation där mottagaren blir en 
bedömare av texten. Strömqvist (2007) menar att det finns en risk att när läraren står 
som mottagare av texterna, lär sig eleverna att det är korrekthet i utformandet av texten 
som står i fokus snarare än själva innehållet. Därför behöver lärare skapa 
skrivsituationer där elevernas mottagare är andra än läraren. Faktahäftet eleverna skriver 
kanske skulle behöva en annan mottagare än Kim. 
 
Under bearbetningen av texterna kan frågan många gånger ställas: vad lär sig eleverna 
egentligen när de bearbetar sina texter? De båda lärarna påpekar många gånger först för 
eleverna vad de behöver ändra i sina texter, för att sedan ta över och själva ändra i 
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elevernas texter. Texterna får inte växa fram i dialog mellan lärare och elever. Lärarna 
frågar inte eleverna hur de tänkt när de skriver. Det blir snarare en monolog där lärarna 
sitter inne med all kunskap om vad texterna behöver för innehåll och det blir till stor del 
endast lärarnas tankar som återspeglas i den slutgiltiga texten. Hoel (2001, 78 ff.) 
beskriver vikten av att språket ses som ett medel för att nå fram till kunskap genom en 
interaktion, snarare än ett medel för att förmedla redan färdig kunskap. Denna 
interaktion saknas många gånger i de observerade klassrummen. 
 
I den slutliga bedömningen av texterna påpekas om eleverna inte använt sig av stor 
bokstav eller punkt i sina texter. Om eleverna har satt ut det ges exempelvis 
kommentarer på texterna som: ”Mycket bra skrivet!” Vad ska dessa kommentarer leda 
fram till, annat än att bekräfta för eleverna att texten är bra för att de satt ut stor bokstav 
och punkt? Lärarnas fokus ligger till största del på korrekthet i stavning, stor bokstav, 
punkt och frågetecken, något som självklart behöver ingå i bedömningen av elevernas 
texter då ett av målen för årskurs tre är att texterna som skrivs ska vara korrekt i sin 
form (Skolverket 2011b). Det betyder samtidigt inte att innehållet i elevernas texter inte 
är betydelsefullt. Bedömning bör även ske av texternas innehåll, på vilket sätt eleverna 
använder sig av begrepp och ord kopplade till de texttyper de skriver (Skolverket 
2011b). Lärarna signalerar till eleverna att det viktigaste när de skriver är att se till att 
stavning, stor bokstav och punkt är korrekt, inte att de får med ett intressant innehåll 
som återspeglar något om den kunskap eleverna har. 
 
Utifrån Ivaničs (2004) skrivdiskurser rör sig de båda lärarna till stor del inom 
färdighetsdiskursen i sin undervisning, även om försök till en mer djupgående 
skrivundervisning av olika texttyper görs. Kim använder sig av processorienterat 
skrivande och Charley använder genrepedagogik i sin skrivundervisning. Dessa är 
tänkta att genom olika steg eller faser hjälpa eleverna i sitt arbete mot den slutgiltiga 
texten och därmed stötta dem i sin skrivutveckling. Strömqvist (2007) menar att faserna 
i skrivprocessen ska vara vägledande för vilken typ av stöd eleverna behöver i olika 
stadier av sitt skrivande, snarare än något som prickas av på en checklista. Användandet 
av processorienterat skrivande eller genrepedagogik i de båda klassrummen tenderar 
dock att endast bli ett statiskt arbetssätt där eleverna steg för steg går igenom de olika 
faserna, utan anpassning till respektive individs behov. Skrivandet och 
skrivundervisningen i dessa två klassrum kom till stor del att handla om form- och 
färdighetsträning. Ivanič (2004) menar att om eleverna ska utvecklas i sitt skrivande 
behöver skrivandet ses som mer än en rad språkliga färdigheter eleverna lär sig och 
använder sig av i alla texter de skriver. 
 
Literacy-begreppet ses i de observerade klassrummen många gånger som förmågor och 
färdigheter i skrivandet. Fokus ligger på skrivande för skrivandets skull och på språklig 
korrekthet med stor bokstav, punkt och stavning. I dagens skola behöver literacy ses 
som något mer än förmågor och färdigheter. Eleverna behöver få utveckla sin förmåga 
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att skriftligt kommunicera innehåll i sina texter till en mottagare, där även ett kritiskt 
förhållningssätt ingår till de texter de arbetar med. I dessa klassrum skriver eleverna 
texterna utan källkritik eller ifrågasättande, de ges sällan tid till reflektioner eller 
feedback. Ofta saknas en uttalad mottagare och fokus på att faktiskt förmedla ett 
innehåll. 

7.2 Sammanfattande slutsatser 
Utifrån studiens frågeställningar: Vilka typer av texter skriver eleverna? Hur 
introducerar läraren skrivuppgiften? Vilka eventuella mottagare av texterna uttalas vid 
skrivtillfället? Hur ser uppföljningen av textarbetet ut? Vad i texterna bedöms av 
läraren? kan följande slutsatser dras. 
 
De texttyper eleverna skriver handlar till stor del om beskrivande texter vars syfte är att 
förmedla information om exempelvis djur, människor och platser (Gibbons 2013), tätt 
följd av narrativa dilemmatexter och återgivande texter. Introduktioner till 
skrivuppgifterna sker till stor del via textinriktad introduktion, där en skönlitterär text 
eller faktatext högläses, för att sedan fungera som källa för textinnehållet i elevernas 
egna texter (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 2010). 
 
En direkt uttalad mottagare till texterna anges inte frekvent, men när eleverna väl får en 
mottagare är det antingen läraren själv eller kamraterna. I uppföljningen av textarbetet 
påpekas både texternas form och innehåll där lärarna ofta ändrar själva i elevernas 
texter. I sin slutliga bedömning av texterna ligger ett stort fokus på att eleverna använt 
sig av stor bokstav, punkt och stavat orden korrekt. Utifrån Ivanič (2004) skrivdiskurser 
rör sig båda lärarna inom färdighetsdiskursen. Kim som använder sig av 
skrivprocessens olika stadier rör sig även inom processdiskursen. Charley som i sin tur 
använder sig av genreskrivandet i sin undervisning rör sig inom genrediskursen. Det går 
i det narrativa dilemmatexterna under Charleys lektioner även att urskilja en 
kreativitetsdiskurs. 

7.3 Studiens begräsningar och reflektion av metod 
Studiens begränsning ligger i att det är svårt att dra några generella slutsatser om hur 
skrivundervisning i skolan utformas då det endast är två lärare som observerats. Det 
hade möjligen varit bättre att observera fler lärare för att få ett större underlag till mitt 
arbete, då undervisningen kan vara olika utformad i olika klassrum och skolor. På grund 
av svårigheten att få tillgång till lärare som var villiga att medverka, samt att metoden är 
relativt tidskrävande, var det inte genomförbart. Om tid funnits hade det varit 
fördelaktigt att intervjua lärarna om vad deras syfte och mål med sin skrivundervisning 
är, för att sedan sammanföra observationen med intervjuerna. 
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Nackdelar med deltagande observationer är att de är tidskrävande och begränsande då 
de endast observerar yttre beteenden hos individerna. Det kan i observationerna vara 
svårt att få en uppfattning om känslor och tankar hos dem som observeras (Stukát 2011, 
55 ff.). I en observationsstudie utforskar vi ”det människor gör”, medan vi i en intervju 
utforskar ”det människor säger att de gör” (Tjora (2012, 34-35). 
 
Tjora (2012, 34-35) menar ändå att observationer ger relativt mycket användbar 
tillägnad data att utgå ifrån för vidare analys. Då observationerna i denna studie sträcker 
sig över fyra veckor ger det en god grund att stå på för att iaktta hur lärarna utformar sin 
skrivundervisning i klassrummet. En stor risk till felkälla i observationsstudier är att de 
som blir observerade uppför sig annorlunda när de vet att de blir observerade. Detta 
gäller elever såväl som lärare (Stukát 2011, 55 ff.). I början av observationsstudien kan 
min närvaro ha påverkat Charley i sin skrivundervisning. Den upplevdes som 
ostrukturerad och stressad och möjligheten att ta heltäckande anteckningar var 
begränsad. Detta upplevdes endast initialt och bör ha liten eller ingen påverkan på den 
sammantagna observationen och resultatet. 

7.4 Didaktiska implikationer 
Jag kommer ta till mig flera nyttiga insikter från denna studie. En är insikten om att ta 
vara på elevernas egna erfarenheter vid skrivandet. Vad kan och vet eleverna om ämnet 
och hur gör jag det intressant för dem i introduktionen av uppgiften? Att skriva en text 
handlar om mer än att sätta några bokstäver på ett papper. Det handlar om möjligheten 
att få kommunicera ett budskap av något som man själv tycker är av intresse. Just 
kommunikationen är också något jag tar med mig i form av vikten att uttala en 
mottagare till texterna som ska skrivas, samt att kunna få och ge respons på texter. Vem 
är texten till för och hur mottas texten av den som läser den? Hur ger man konstruktiv 
respons på en annan persons text? 
 
Vidare forskningsfrågor är att undersöka elevernas syn på skrivundervisningen i skolan. 
För vem/vilka skriver eleverna sina texter? Hur värderar eleverna sig själva som 
skribenter? Det skulle även vara intressant att undersöka vidare vad det är som hindrar 
lärarna från att ge eleverna tid till att skriva och bearbeta texterna. Under många av de 
observerade lektionerna ville lärarna att eleverna skulle skynda sig att bli klara med 
skrivuppgiften för att kunna bocka av arbetet och gå vidare med nästa. 
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Bilagor 
Bilaga A- Observationsprotokoll (Protokollet är ihopdraget för att ta mindre plats) 
 
Datum: 
Lektion:  
Tid: 
Antal elever:  
 
Mina frågeställningar: 
Hur introducerar läraren skrivuppgiften? 
Har eleverna en uttalad mottagare till sin text? 
Vilka eventuella mottagare av texterna uttalas vid skrivtillfället? 
Hur ser uppföljningen av textarbetet ut? 
Vad i texterna bedöms av läraren? 
Ta reda på:  
Hur många elever skolan har.  
Antal elever i klassen. 
Hur länge läraren har jobbat som lärare och på skolan. 
Har läraren gått några fortutbildningar? 
 
Rita upp klassrummet och där jag sitter: 
 

Texttyp:	  Återgivande,	  Narrativ	  (Berättande),	  Beskrivande,	  Diskuterande,	  Argumenterande,	  Instruerande7	  

	  
 

	  
Introduktion inför skrivuppgift 

Textinriktad	  introduktion,	  Elevinriktad	  introduktion,	  Individinriktad	  introduktion8	  

	  

                                                
7 Använder mig av Gibbons (2013)beskrivningar av de vanligaste texttyperna i skolan. 
8 Använder mig av Liberg, Geijerstam, Folkeryd (2010). Förklaringar av dessa begrepp. 



 

	  
Instruktion från läraren- genomgången av skrivuppgift t.ex. textens struktur, innehållsord, 
storbokstav, punkt. 
	  

Uttalad mottagare av texten-  
Läraren säger vem texten är till (direkt mottagare) 
Underförstått uttrycks en mottagare (indirekt mottagare)  
Inget sägs (ingen) 
	  
 

Uppföljningen av textarbetet 
Lärarrespons:  
Rättning eller Handledning(muntlig, skriftlig) 
	  
Tillsammans med andra  
(Elevrespons) 
	  

Enskilt  
(ingen respons sker) 
	  

Renskrivning av texterna- dator, förhand 
	  

 
Bedömning av texterna- Innehåll och form 
 
Egna reflektioner: 
  

Under Skrivandet- Exempel, Hur sker stöttningen? 

	  



 

Bilaga B.- Sammanställningsmall 
Texttyp9	   	   	  
Introduktion	   inför	  
skrivuppgift10	  

	   	  

Instruktion	   från	  
lärare	  

Explicit	  instruktion:	  	  
Implicit	  från	  läraren:	  	  

	  

Under	   skrivandet-‐
Hur	  sker	  stöttningen?	  
(Stavning,	   stor	  
bokstav,	   punkt,	   frågor	  
på	   innehållet,	  
strukturen).	  

	  	  
	  	  

	  

Uttalad	  mottagare	  
(Direkt,	   Indirekt11,	  

Ingen)	  

	   	  

Uppföljning	   av	  
textarbete.	  
(Muntligt-‐	   skriftlig	  
respons,	   renskrivning.	  
Tid	   till	   ändring	   av	  
respons).	  

Läraren:	  
Eleverna:	  
Renskrivning	  av	  text:	  
	  

Tid	   till	   ändring	   av	  
responsen:	  

Bedömning	  av	  text.	  
(Innehåll,	  form).	  

	  	   	  

 

                                                
9Använder mig av Gibbons beskrivningar av de vanligaste texttyperna i skolan (Gibbons, 2013, 101). 
10Använder mig av Liberg ,Geijerstam, Folkeryd förklaringar av dessa begrepp (2010, 23-25). 
11Indirekt, betyder att läraren underförstått ger eleverna en hint om att texten är till någon. Ex; "förståeligt 

för den som läser" 


