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Förord 

Detta examensarbete är en produkt av blod, svett och tårar. Vi vill börja med att 
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för att ni har stått ut och förlåt för allt ni har fått utstå.  
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bli osams. Efter dessa veckor presenterar vi nu ett examensarbete som vi båda har 

bidragit lika mycket till, och som vi båda står bakom.  

 

Mattis & Cicci  
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1 Inledning 
Tänk dig följande scenario. En 11-åring kom hem från skolan med en stor plansch 

som hen hade gjort i skolan. Planschen var resultatet av flera veckors 

fördjupningsarbete om ämnet vattenkraftverk och den hade suttit uppe i korridoren 

för allmän beskådning. Titeln på arbetet var skrivet med stora, svarta, bokstäver och 

syntes klart och tydligt. Titeln löd VATÄNKRAFTVÄRK. I texten följde sedan 

flera olika felstavningar av begreppet vattenkraftverk. På något ställe var det stavat 

med två t, ibland med två r. Övriga ord i texten var rättstavade, problemet låg i detta 

begrepp. Föräldrarna tog vid ett utvecklingssamtal upp detta med pedagogen och 

fick då till svar att de i So inte arbetar med rättstavning, det ligger ansvaret ligger 

hos svenskläraren. 

   Under senare år har det kommit flera rapporter om unga vuxnas bristande 

kunskaper rörande skriftlig kommunikation och förmågan att producera texter i det 

svenska språket. Ett exempel är då nio historiker 2012 från Uppsala och Linköpings 

universitet, i Upsala Nya Tidning, slår larm om de brister de såg i sina studenters 

skrivkunskaper (Enefalk et al. 2012). I artikeln framgår det att bristerna i 

skriftspråket inte enbart är kopplade till studenter med invandrarbakgrund utan 

bristerna syns hos en stor del av studenterna. Tydligast är problemen när 

studenterna ska uttrycka sig självständigt i skrift. Studenternas ordförråd är 

begränsat och ordförståelsen är ofta låg och felaktig. Författarna till artikeln menade 

att något måste göras och mer resurser behöver vigas åt skrivundervisningen i 

grundskolan (a.a.). 2019 publicerades ytterligare en artikel, nu i Svt Nyheter, där 

professor Gunilla Byrman vittnar om att det finns språkliga problem i olika former 

av polisrapporter som skrivs av nyutexaminerade poliser. Problemen ligger inte 

bara på stavningsnivå utan bristerna är så pass allvarliga att åtal i olika fall inte har 

kunnat väckas, på grund av att rapporterna är ofullständiga (Byrman 2019). I 

dokumentären Skrivglappet från Utbildningsradion uppmärksammades återigen att 

förmågan att skriva har försämrats hos unga svenskar som är på väg ut i arbetslivet. 

Detta påverkar i sin tur möjligheterna att få ett arbete, något som också chefer från 

olika företag vittnar om. Potentiella arbetsgivare förklarar att man som 

arbetssökande sållas bort i ett tidigt skede i urvalsprocessen vid en arbetsansökan 

på grund av bristande språkkunskaper. En ansökan som är dåligt formulerad 
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riskerar alltså att leda till att man går miste om chans till arbete (Utbildningsradion 

2020). 

   “Skrivande har sin plats i alla ämnen och integreras därmed i allt skolarbete” 

(Garme 2010, s. 74). Med detta citat vill vi belysa att det är alla lärares 

gemensamma ansvar att utveckla elevernas skrivförmåga. I samtliga No-ämnens 

syftesdel i Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) går det att utläsa att eleverna 

“utvecklar förmågan att […] framställa texter […] med naturvetenskapligt innehåll” 

(Skolverket 2019, s. 164, 174 och 185). Det kan bland annat innebära att eleverna 

ska skriva en rapport i ämnet kemi. Även i ämnet samhällskunskap stöter eleverna 

på olika skrivsituationer. Eleverna ska i ämnet ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att “uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 

samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv” 

(Skolverket 2019, s. 225). I kursplanerna står det inte uttryckligen att dessa moment 

måste genomföras skriftligt, men att kunna resonera, reflektera och argumentera 

tillhör de texttyper som eleverna stöter på i mellanstadiet, bland annat genom de 

nationella proven. 

   Med fokus på ett formativt förhållningssätt kommer vi i denna studie presentera 

forskning som talar för att ett formativt förhållningssätt är gynnsamt för elevers 

skrivutveckling i grundskolan. Med utgångspunkt i olika forskningsrapporter vill vi 

visa att det är alla pedagogers, i respektive ämne, ansvar att undervisa eleverna i 

olika texttypers uppbyggnad. Men hur ser det egentligen ut på skolor idag, hur 

arbetar pedagoger med elevers skrivutveckling i skolans olika ämnen? Med hjälp 

av kvalitativa intervjuer av pedagoger i årskurs 4–6 i ämnena svenska, So och No, 

vill vi undersöka hur pedagoger bedriver skrivundervisning utifrån ett formativt 

förhållningssätt i skolans olika ämnen. Med denna studie vill vi bidra med mer 

kunskaper kring ämnet, samtidigt som vår egen förståelse för hur vi i vår framtida 

profession kan arbeta med elevers skrivutveckling.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal pedagoger i årskurs 4–6 

beskriver arbetet med att främja elevers skrivutveckling utifrån ett formativt och 

ämnesöverskridande förhållningssätt. Detta med fokus på svenskämnet, So- och 

No-ämnena.  

   Vi väljer att utgå från nedanstående forskningsfrågor i vår undersökning. 

• Hur beskriver dessa pedagoger att de, genom att arbeta formativt, främjar 

elevers skrivutveckling i svenskämnet, So- och No-ämnena? 

• Vilken syn har dessa pedagoger på att arbeta ämnesöverskridande när det 

gäller elevers skrivutveckling, med fokus på svenskämnet, So- och No-

ämnena? 
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2 Teoretisk utgångspunkt 
I forskning inom vårt valda område förekommer begrepp som är centrala för vår 

studie. I detta avsnitt väljer vi att förklara och definiera dessa begrepp för att öka 

förståelsen för studiens innehåll. Begreppen är starkt förknippade med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, ett lärande där elevens progression i 

skrivutvecklingen främjas med hjälp av olika metoder.  

   Ett genomgående teoretiskt perspektiv i den forskning och litteratur som rör 

elever och deras lärandeprocesser i skolan är den sociokulturella lärandeteorin, där 

läraren spelar en central roll för elever i deras kunskapsutveckling. Detta perspektiv 

är relevant för vår studie och de framskrivna och definierade begrepp som följer 

nedan kommer att användas som verktyg vid studiens analys av den insamlade 

empirin. 

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det som idag ligger inom barnets närmaste utvecklingszon kommer att vara den 

aktuella utvecklingszonen imorgon. Det barnet kan utföra med hjälp av andra idag, 

kan hon utföra själv imorgon (Vygotskij 1978). 

   Lev Vygotskijs idéer om lärande och kunskap anses vara centrala inom 

sociokulturell teoribildning. Hans syn på lärande är att lärande uppstår när personer 

med olika kompetenser samspelar. När olika perspektiv, kunskapsformer och 

åsikter möts blir språket en central del (Hoel & Andersson 2001). Vygotskij pratade 

om lärosituationen som ett asymmetriskt förhållande mellan en expert och en 

nybörjare, där pedagogen är experten och eleven är nybörjaren. Pedagogen finns i 

klassrummet för att hjälpa och stötta eleven framåt i sin utveckling (Johansson 

2012). Pedagogen besitter en mängd kunskaper och färdigheter, med hjälp av dessa 

utformar pedagogen aktiviteterna i klassrummet och stöttar eleven. För att beskriva 

hur man kan hjälpa eleven att nå dess fulla potential använde Vygotskij begreppet 

den närmaste utvecklingszonen.  

   Det som sker i den närmaste utvecklingszonen är ett samspel mellan två 

utvecklingsnivåer (Hoel & Andersson 2001). Den första nivån är det som eleven 

redan bemästrar inom ett visst område, elevens aktuella utvecklingsnivå. Den andra 

nivån representerar det eleven kan klara av med stöttning, elevens möjliga 
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utvecklingsnivå. Detta innebär att pedagogen finns i klassrummet som en vägledare 

som stöttar och uppmuntrar eleven i dennes process att ta sig an de mer utmanande 

uppgifterna och problemen. Uppgifterna ska för eleven vara utmanande men, med 

hjälp av stöttning, nåbara (Hwang & Nilsson 2011). Med hjälp av stöttning kommer 

eleverna att nå längre än vad de hade gjort på egen hand. Stöttningen möjliggör för 

eleverna att hela tiden skapa nya aktuella och möjliga utvecklingsnivåer, den 

aktuella kunskapsnivån fylls hela tiden på med ny kunskap och nya möjliga 

utvecklingsnivåer bildas (Gibbons 2016). 

   I det sociokulturella perspektivet är samspelet med omvärlden helt avgörande, 

därför är det inte bara pedagogen som kan agera stöttande i skrivutvecklingen. 

Eleverna kan även stötta varandra i de olika utvecklingsnivåerna (Hoel & 

Andersson 2001). När eleverna granskar varandras texter och ger konstruktiva 

förslag på bearbetning, fungerar de som stöttning åt varandra.    

   Elever behöver stöttning i sitt skrivande för att kunna bli mer självständiga 

skribenter allt eftersom (Garme 2010). Att kunna skriva är en viktig del i vår 

kommunikation med andra människor, det är en del av det liv vi alla föds in i 

(Gibbons 2016). Varje del i elevernas skrivprocess utgör en möjlig utvecklingsnivå 

för varje enskild elev. Att möta en stor mängd texter på olika nivåer, inom olika 

genrer och för olika syften möjliggör erövrandet av nya utvecklingszoner. Stöttning 

måste alltid utgå från en nivå som är hanterbar för eleven. Om de uppgifter man ger 

eleven är för lätta, kan elevens skolmotivation påverkas negativt och skolan blir då 

en plats där eleven utför rutinuppgifter. Om uppgifterna är för svåra så kan det leda 

till att den kognitiva utvecklingen avtar (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

   Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande när individen befinner sig i en 

kontext med stöttning utifrån en nivå som är utmanande, men hanterbar (Säljö 

2015). Därmed blir det sociokulturella perspektivet viktigt när vi förklarar hur 

elever kan utveckla sin skrivförmåga. Inom det sociokulturella perspektivet är det 

centralt att stöttning alltid finns i undervisningen, det vill säga stöttning som 

möjliggör progression hos eleverna. Här blir ett formativt förhållningssätt centralt, 

tillsammans med stöttning och feedback. Dessa tre begrepp definieras nedan.  
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2.1.1 Formativt förhållningssätt 

Black och Wiliam (1998, 2009) menar att ordet bedömning i begreppet formativ 

bedömning tenderar att dra fokus till olika bedömningssituationer och menar därför 

att man i stället kan prata om ett formativt förhållningssätt. Detta anser även 

Jönsson (2020) som menar att formativ bedömning inte är en metod utan ett 

förhållningssätt, där elevernas kunskap och lärande är i fokus. 

   Skolor arbetar ofta med summativ bedömning, ett arbetssätt som går ut på att 

pedagoger summerar elevernas kunskaper inom ett arbetsområde och sedan 

betygsätter dessa. Black och Wiliam (1998, 2009) har genomfört flertalet studier 

som rör bedömning, framför allt formativ bedömning och dess påverkan på elevers 

prestationer. De menar att summativ bedömning tenderar att hindra 

lärandeprocessen, detta eftersom en summativ bedömning summerar de kunskaper 

eleverna besitter i just den stunden. Om alla uppgifter eleverna gör bedöms 

summativt resulterar det i att eleverna går miste om värdefull information om sin 

egen lärandeprocess. Formativ bedömning innebär att eleverna kontinuerligt får 

information om var de befinner sig i sin lärandeprocess, samt får stöttning i hur de 

ska komma vidare (Black & Wiliam 1998; Wiliam & Leahy 2015). För att inte 

fastna i att formativ bedömning enbart rör sig om olika bedömningssituationer har 

forskare på senare år börjat använda begreppet formativt förhållningssätt. Att arbeta 

formativt innebär därmed att arbeta framåtsyftande. 

   I denna studie kommer vi att använda oss av begreppet formativt förhållningssätt 

som en del i arbetet med elevernas skrivutveckling, och som ett analysverktyg av 

studiens resultat. 

2.1.2 Stöttning 

Scaffolding är ett begrepp som är en central del i det sociokulturella perspektivets 

syn på lärande. Begreppet scaffolding går att likställa med byggnadsställningars 

uppdrag, att finnas där som stöttning. Med begreppet scaffolding menar man inom 

pedagogiken den stöttning som eleven får av pedagogen, eller klasskamrater. 

Stöttningen innebär att eleven ges möjlighet att utföra uppgifter som annars hade 

varit svåra för eleven att klara på egen hand (Woolfolk & Karlberg 2015). Såsom 

Woolfolk och Karlberg beskriver begreppet scaffolding, kommer vi i vår studie att 
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använda begreppet stöttning. Vi menar att stöttning är en del i det formativa 

förhållningssättet i främjandet av elevernas skrivutveckling. 

2.1.3 Feedback 

Feedback och återkoppling är två begrepp som definierar samma tillvägagångsätt, 

vilket innebär den återkoppling pedagoger, eller klasskamrater, ger till eleven med 

syfte att utveckla dennes förmågor och kunskaper under och efter en skrivprocess 

(Lauvås & Jönsson 2019).  

   Likt Black och Wiliam (1998) och Jönsson (2020) menar vi att feedback är en 

viktig del av det formativa förhållningssättet i främjandet av elevers 

skrivutveckling. I vår studie kommer vi att använda oss av begreppen feedback och 

återkoppling i samma bemärkelse. 
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3 Litteraturgenomgång 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal pedagoger i årskurs 4–6 

beskriver arbetet med att främja elevers skrivutveckling utifrån ett formativt och 

ämnesöverskridande förhållningssätt. Detta med fokus på svenskämnet, So- och 

No-ämnena. I detta avsnitt presenterar vi studier, forskning och litteratur som är av 

relevans för vårt valda ämne. Avsnittet avslutas med en beskrivning av de två 

skrivmodeller som har varit mest representerade i den tidigare forskning vi har tagit 

del av.  

3.1 Återkoppling på olika nivåer 
En av grundpelarna i ett formativt förhållningssätt är arbetet med återkoppling. 

Återkoppling kan ges på olika nivåer, och av olika personer. Oavsett om det är 

kamratbedömning, eller om det är pedagogen som ger återkopplingen, är det viktigt 

att den ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Elever kan ha svårigheter med att förstå 

det pedagogen har skrivit. Detta gäller framför allt när det läggs i marginalerna på 

digitala texter (Jönsson 2020). Oftast är kommentarerna korta och explicita vilket 

gör att eleverna har svårt att förstå dem. Som pedagog får man tänka på att den 

feedback man ger till eleverna ligger på en nivå som är förståelig för den enskilda 

eleven. En viktig del i ett formativt förhållningssätt är arbetet med feedback. För att 

feedback ska vara av nytta för eleverna behöver den vara användbar (Lauvås & 

Jönsson 2019). För att eleverna ska kunna använda den feedback de får bör den vara 

framåtsyftande, eleverna ska till exempel ges stöd i hur de kan förbättra sin text till 

nästa gång. Bäst resultat av den feedback som pedagogen givit eleven på en text, 

blir det när eleven får en möjlighet att använda återkopplingen på samma uppgift. 

Att få feedback på en uppgift som man inte kommer att arbeta mer med, och som 

inte kan användas på andra uppgifter, är i princip bortkastad (a.a.). Feedback ska 

fokusera på det som ska komma, inte på det som har varit. Viktigt är också att 

pedagogen ger feedback som är riktad mot uppgiften, inte mot personen som har 

skrivit uppgiften. 

   I ett klassrum är det inte bara pedagogen som kan ge stöttning till eleven i dess 

skrivutveckling. Att aktivera elever som läranderesurser för varandra innebär att 

man arbetar med kamratbedömning. Genom att engagera eleverna i att bedöma och 



 15 (51) 
 

ge feedback på varandras texter, menar Wiliam och Leahy (2015) att man även ser 

utvecklingsmöjligheter i sin egen text. I syfte att föra texterna framåt, menar Lauvås 

och Jönsson (2019) att kamratrespons är en av de mest effektiva formerna. När 

eleverna ger feedback på varandras texter finns det ingen dold summativ 

bedömning bakom, pedagogen har kanske inte ens sett de texter som eleverna ska 

ge feedback på. 

   I artikeln The Power of Feedback presenterar Hattie och Timperley (2007) en 

modell för hur de anser att man som pedagog kan tänka kring, och arbeta med, 

feedback på ett effektivt och meningsfullt sätt. Denna modell är resultatet av en 

konceptuell analys gjord på flertalet metaanalyser och studier kring ämnet 

feedback. I artikeln synliggörs hur man som pedagog kan arbeta och tänka kring 

feedback på ett effektivt och meningsfullt sätt. Författarna presenterar en modell 

som de anser är heltäckande gällande feedback och dess effektivitet. Hattie och 

Timperley (2007) menar att man kan ge feedback i relation till olika nivåer; 

uppgiftsnivå, processnivå, självregleringsnivå samt personlig nivå. Tabellen nedan 

visar en förenklad form av feedback på varje nivå. 

  

Tabell 1. Återkoppling på olika nivåer 

Nivå; Förklarande; 

Uppgift Hur väl är uppgiften genomförd, finns det 

fel som bör korrigeras? 

Process Vilka strategier du använder dig av för att 

genomföra uppgiften. 

Självreglering Självbedömning som innebär att eleven 

bedömer sin egen prestation och sitt 

lärande.  

Personlig Feedback på eleven som person, t.ex. 

beteende. Vanligt förekommande 

kommentar är “Bra jobbat”.   

  

Utifrån de olika nivåerna har feedback på processnivå och självregleringsnivå visat 

sig ha bäst effekt i elevernas lärandeprocess och de ges bäst förutsättningar att 

lyckas i kommande uppgifter. Vidare har man sett att feedback som ges på personlig 
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nivå har sämre effekt på elevernas lärande, det kan rentav ha en omvänd effekt som 

hämmar lärandeprocessen (Hattie & Timperley 2007). 

   I licentiatuppsatsen Kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet, 

formativ återkoppling genom gruppsamtal presenterar Granekull (2016) en studie 

där syftet är att öka kunskapen om hur eleverna ger varandra feedback i 

kamratbedömningssituationer. Till sin hjälp har Granekull använt sig av uppgifter 

med naturvetenskapligt innehåll, hämtade ur Skolverkets DiNO-material 

(Diagnosmaterial i NO). DiNO är ett bedömningsstöd för pedagoger när det gäller 

formativ bedömning, men kan även användas av elever för att utveckla deras 

bedömarförmåga, metakognitiva förmåga och deras naturvetenskapliga kunnande. 

Materialet erbjuder också bedömningsmatriser med illustrativa elevexempel. 

    Med hjälp av Hatties och Timperleys (2007) modell, återkoppling på olika nivåer 

(se tabell 1, s. 14), vill Granekull synliggöra på vilka kvalitativa nivåer elever ger 

varandra återkoppling vid kamratbedömning. Granekull vill även synliggöra på 

vilka sätt naturvetenskapliga uttryck används i elevers kamratbedömningssamtal. 

För att få svar på sin fråga gällande ämnesrelaterade begrepp har Granekull utökat 

Hattie och Timperleys fyra nivåer med en nivå som handlar om just detta. I sin 

studie beskriver Granekull (2016) även att hon är intresserad av arbetet med 

formativ bedömning i klassrummet, särskilt intressant för studien är Black & 

Wiliams formativa strategi, att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra.  

   Studien genomfördes i en årskurs 5. För att synliggöra elevernas nivå av 

återkoppling använder Granekull (2016) sig av begreppen bakåtsyftande och 

framåtsyftande återkoppling i sin analys. Bakåtsyftande återkoppling handlar om 

sådant som eleven har gjort och hur den har genomfört det. Framåtsyftande 

återkoppling handlar om vad eleven kan tänka på tills nästa gång och vad hen kan 

tänka på för att ta sitt lärande ytterligare ett steg.  

   Vid analys av resultaten ser Granekull (2016) att merparten av den återkoppling 

som sker är bakåtsträvande, vilket innebär att man missar att förklara hur den 

berörda eleven kan arbeta för att komma vidare till nästa steg. Störst brister ser 

Granekull när det kommer till återkoppling på ämnesinnehåll. När en elev har 

förklarat processen med andra ord, ser eleverna i gruppen det som att eleven inte 

använder sig av ämnesrelaterade begrepp. I själva verket kan det vara som så att 
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eleven i sin beskrivning använder andra ämnesrelaterade begrepp, och visar då att 

denna har förstått uppgiften (Granekull 2016). 

3.2 Skriva i olika ämnen i årskurs 4–6  
Skrivutveckling är en förändring i en individs skrivprocess som kan uppfattas och 

bedömas positiv mellan till exempel två skrivtillfällen (Skolforskningsinstitutet 

2018). Individens skrivande och dess utveckling kan kopplas till flera olika nivåer 

i texten. 

   En central del av den skrivundervisning eleverna möter i årkurs 4–6 innebär att 

de utforskar och skriver texter av flera olika slag. Texterna eleverna producerar ska 

också innehålla ett mer ämnesspecifikt språkbruk. Då kraven på elevernas texter 

ökar, måste eleverna också få öva på att skriva texter. Innan elevernas texter blir 

bedömda är det av stor vikt att eleverna får träna på att skriva mot slutmålet. Bergh 

Nestlog, Danielsson & Krogh (2018) menar att elever i skolan måste få skriva både 

in-, och ut-texter. In-texter bedöms aldrig utan skrivs för eleven själv, det är här de 

har chans att öva på att skriva. Tillsammans med eleven kan pedagogen använda 

in-texten för att se vilken förståelse eleven har för det aktuella skrivämnet. Ett 

formativt förhållningssätt innebär i detta fall att pedagogen riktar sin respons mot 

textens potentialer, inte sådant som är felaktigt (a.a.). In-texterna justeras och fylls 

på, slutligen producerar eleven en ut-text som blir bedömd. Därför är det viktigt att 

eleverna ges flera möjligheter att få skriva och därmed tränas i hur olika texter 

byggs upp, samt se vilka delar som är centrala i olika texttyper. I skolans olika 

ämnen möter eleverna texter inom olika genrer och eleverna ska själva producera 

texter med strukturer som stämmer överens med respektive genre och ämne (Garme 

2010). 

   Även om eleverna har knäckt skrivkoden måste de få fortsatt stöd i sin 

skrivprocess (a.a.). Detta innebär att eleverna måste få möjlighet att kontinuerligt 

träna på att skriva olika texttyper i skolans alla ämnen. Liberg, Geijerstam och 

Folkeryd (2010) menar att det för många elever kan upplevas överväldigande när 

de kommer till grundskolans mellanstadium, eftersom i årskurs 4–6 möter de inte 

bara mer informationstäta texter i olika genrer, utan de ska även skriva egna texter 

i de olika ämnena. Språket och strukturen i de texter eleverna producerar ser olika 

ut i skolans alla ämnen, därför måste eleverna ges möjlighet att utveckla sin 
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skrivprocess inom varje skolämne (Bergh Nestlog 2016; Berg Nestlog & Krogh 

2018). För att eleverna ska bli trygga i sin skrivprocess krävs det att de får skriva 

mycket i flera olika ämnen, inte bara i svenskämnet. Skrivandet i andra ämnen kan 

bland annat innefatta skriva loggböcker i slöjd eller idrott, skriva en labbrapport i 

kemi och faktatexter i So-ämnena.  

   Traditionellt sätt anses pedagoger i svenskämnet ha huvudansvaret för att 

eleverna i skolan ska lära sig skriva. Bergh Nestlog, Danielsson och Krogh (2018) 

menar att det finns en viss rimlighet i ett sådant tankesätt, detta eftersom 

svenskläraren har explicita kunskaper i språk och texter. I första hand är det 

svensklärare som ansvarar för elevernas grundläggande skrivkompetenser. 

Författarna menar dock att även om en stor del texttyper behandlas i svenskämnet 

så har skrivhandlingen olika syfte, beroende på vilket ämne eleverna skriver i (a.a.). 

3.3 Stöttning i skrivundervisningen 

För att stötta eleverna i skrivundervisningen kan man använda sig av flera olika 

metoder och tekniker. Med begreppet scaffolding, stöttning, gav Jerome Bruner ett 

mer pedagogiskt perspektiv åt Vygotskijs teorier om elevens utvecklingsnivåer. 

Den stöttning som sker i elevens möjliga utvecklingsnivå syftar till att eleven så 

småningom ska klara att genomföra samma uppgift, fast då utan stöttning (Gibbons 

2016).  

   I studien Developing students’ writing through scaffolding techniques in a 

workshop forum visar Sidky (2019) hur elever kan stötta varandra i skrivprocessen. 

Resultatet visar hur elevers skrivprocess utvecklades över tid med hjälp av 

kontinuerliga skrivverkstäder. Eleverna agerade stöttning åt varandra och 

motivationen höjdes när eleverna visste att de tillsammans skulle bearbeta 

varandras texter. 

   Eleverna fick under studiens gång skriva texter i tre olika genrer. Tillsammans 

gick eleverna och pedagogerna igenom sina texter och fick komma med tips och 

råd till varandra för att kunna förbättra sina texter. Man arbetade med varje genre i 

tre veckor vilket innebar att eleverna gavs tre tillfällen att samtala om sina texter 

vid varje genre. 
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   Resultatet visade att elevernas skrivförmåga förbättrades avsevärt. Man jämförde 

slutversionerna av deras texter med de texter som skrevs i förtestet och såg att 

texterna hade förbättrats på flera olika nivåer. Det var inte bara grammatik och 

stavning som förbättrades utan även förmågan att anpassa språket till genre. 

Resultatet visade även en märkbar förbättring i elevernas förmåga att producera 

texter som följde en röd tråd. Deras ordförråd förbättrades och de använde ett mer 

nyanserat språk i slutprodukten (Sidky 2019). 

      I forskningsstudien, Improving narrative writing skills through observational 

learning: a study of Swedish 5th-grade students, presenterar Grenner, Åkerlund, 

Asker-Árnason, van de Weijer, Johansson och Sahlén (2018) resultat som visar att 

elevers skrivprocess utvecklades genom att observera en annan persons 

skrivprocess. Det handlar inte om att eleven härmar den process som observeras, 

utan fokus ligger på skrivprocessen. Studien visar även att elever som observerar 

varandra, och utifrån det ger varandra feedback, har visat sig ha positiv effekt på 

deras framtida skrivande. 

  Grenner et al. (2018) visar hur elevers skrivutveckling främjas i samspel med 

klasskompisar. I sin studie lät de 55 elever i årskurs 5 arbeta utifrån en 

observationsmodell, en modell som bygger på att elever får observera andra elevers 

skrivande för att på så vis utveckla sin egen skrivförmåga. Genom att observera när 

jämnåriga elever producerar sina texter menar Grenner et al. (2018) att den egna 

skrivutvecklingen förbättras. 

   Grenner et al. (2018) konstaterar att elevernas slutgiltiga texter, efter att ha följt 

observationsmodellen, höll bättre kvalitet än texter som skrivits av eleverna innan 

modellen presenterats. Avsaknaden av metoder för hur man bedömer 

skrivförmågan i den avsedda ålderskategorin ledde till att författarna i studien 

jämförde elevernas texter med jämnåriga elevers texter som ej deltagit i studien. 

Vid jämförelsen kunde elevernas utveckling i textskapandet synliggöras och 

bedömas utifrån grammatik, stavning, interpunktion, struktur och organisation 

(a.a.). Elevernas skrivutveckling avtog efter att observationsmodellen avslutats, 

vilket konstaterats när författarna till studien gjorde en uppföljning några månader 

senare. I resultatredovisningen synliggör Grenner et al. (2018) problemet med att 

det i dagens kursplan för årskurs 4–6 inte finns tydliga mål som styrker hur man 
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kan bedriva undervisning som främjar skrivutveckling, det är egentligen bara i 

ämnet svenska som skriftspråket benämns. 

   I studien Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer - slik elevene ser det har 

Bueie (2016) valt att genomföra en studie där man vill få svar på frågan hur elever 

tolkar pedagogernas återkoppling. För att synliggöra elevernas åsikter fick de svara 

på frågor i ett frågeformulär. Frågorna hade både kvalitativa och kvantitativa inslag, 

detta för att eleverna skulle kunna ge kommentarer till frågorna. Eleverna fick 

rangordna sina svar från 1 till 4, där 1 representerar inte nyttiga och 4 representerar 

väldigt nyttiga. 

   Undersökningen gick ut på att åtta pedagoger från olika skolor i Norge läste en 

debattartikel i en tidning. Artikeln var skriven av en anonym 15 åring. Pedagogerna 

skulle sedan ge feedback på denna artikel.  

   Pedagogerna valde att ge kommentarer på olika sätt och kommentarerna gavs på 

både lokal- och global nivå. Kommentarer gavs både i själva texten, och i form av 

slutkommentarer. Två pedagoger valde att skriva sina kommentarer för hand, de 

andra sex skrev med hjälp av dator.  

   I nästa skede fick 159 jämnåriga elever värdera och rangordna pedagogernas 

kommentarer. Resultatet av studien visade att feedback som ges på den globala 

textnivån uppskattas mer av eleverna, samt att förklarande kommentarer är lättare 

att ta till sig. När det gäller kommentarer som gavs på den lokala nivån ansåg 

eleverna bland annat att läraren bör ge förslag på alternativa ord som eleven kan 

använda om pedagogen ger en kommentar som handlar elevens ordval. Den typ av 

feedback som värderas högst av eleverna är när kommentarerna innehåller någon 

form av instruktion samt beröm, lägst värderas kommentarer som innehåller öppna- 

och stängda frågor, direktiv och kritik (Bueie 2016). 

3.4 Modeller för arbetet med och bedömning av 
textnivåer 
Ovanstående studier presenterar olika sätt att stötta eleverna i deras skrivutveckling. 

Att arbeta med modeller i samband med elevers skrivutveckling är ett sätt som 

pedagoger menar ger en gynnsam utveckling i elevernas skrivande.  

   Dysthe, Herzberg & Hoel (2011) beskriver modellen Texttriangeln (figur 1, se 

bilaga 1) som ett verktyg som kan användas för att illustrera textens olika nivåer, 
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såväl som för pedagoger som elever. Skrivprocessen är en komplex process som 

sker på olika nivåer (Hoel & Andersson 2001). Dessa nivåer är inte isolerade ifrån 

varandra utan sker parallellt med varandra under hela skrivprocessen. 

   Skrivhandlingar sker främst på en global eller en lokal nivå. Att skriva på en 

global nivå innebär att man fokuserar på skrivsituationen, alltså på syftet med texten 

och vilken som är mottagare av texten (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011). Syftet 

med texten och mottagaren av texten är avgörande information för vilken struktur 

texten ska ha. På den lokala nivån arbetar man mer med textens struktur, 

meningsuppbyggnad samt ordval och användning av skiljetecken (a.a.). 

   Att växla mellan den globala och den lokala nivån kräver stora mentala insatser 

(Hoel & Andersson 2001). De lokala nivåerna, som till exempel rättstavning och 

syntax, innefattar oftast begränsade delar av textmängden och kräver inte samma 

mentala insatser som det kan krävas på de globala nivåerna. Detta innebär att de 

elever som är svaga och ovana skribenter kan ha svårigheter med att få grepp om 

den globala nivån i texten. Att behöva växla mellan de båda nivåerna är en uppgift 

som kan vara svårhanterlig.  

   Skrivhjulet (figur 2, se bilaga 2) är en modell framtagen för att synliggöra de olika 

genrer eleverna möter i skolans skrivundervisning. Modellen är framför allt 

framtagen för att kunna användas av pedagoger när de planerar sin 

skrivundervisning och fungerar i alla ämnen där skrivande förekommer. En texts 

syfte kan bland annat vara att argumentera för att påverka något, rapportera om 

förloppet i en kemisk blandning eller redogöra för vattnets kretslopp (Bergh 

Nestlog, Danielsson & Krogh 2018).  

   En viktig aspekt med Skrivhjulet är att det är vridbart, vilket innebär att man kan 

kombinera skrivsyftet med skrivhandlingar som kanske inte är typiska för varandra. 

Om skivandets syfte är att påverka är skrivhandlingen oftast att argumentera, 

uttrycka åsikter och rekommendera. När eleverna har lärt sig de typiska dragen i 

olika skrivhandlingar, till exempel att när man vill påverka skriver man en 

argumenterande text, kan de snurra på hjulet och på så vis påverka genom att 

uttrycka känslor och värderingar. Innan pedagogen laborerar med olika vridningar 

av hjulet är det viktigt att eleverna är trygga i modellens ursprungliga skrivsyfte och 

skrivhandlingar. Pedagogen måste också ha klart för sig på vilket sätt modellen och 
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dess vridningar förväntas bidra till elevernas skrivutveckling (Bergh Nestlog et al. 

2018). 

   Med hjälp av dessa två modeller kan pedagogen ge eleverna klara instruktioner 

för hur eleverna kan disponera sina texter. Modellerna kan fungera som stöd när 

textens olika nivåer ska synliggöras, antigen av pedagogen eller av en klasskamrat. 

De fungerar också som stöd när eleverna producerar texter i skolans olika ämnen. 
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4 Metod och material 
Nedan presenteras de metodval som gjorts för studien. Först motiveras metodvalet 

och sedan de urval som gjorts för studien. Vidare presenteras intervjuernas 

genomförande, samt bearbetning av det insamlade materialet. Avsnittet avslutas 

med studiens etiska ställningstaganden.  

4.1 Semistrukturerade intervjuer  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie eftersom en sådan hjälper oss att 

besvara forskningsfrågorna. En kvalitativ studie låter oss söka efter hur våra 

begrepp, formativt förhållningsätt, stöttning och feedback, framträder i 

informanternas utsagor. Dessa kan vara både synliga och dolda och en kvalitativ 

metod hjälper oss med detta (Denscombe 2018).  

   Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer genom 

mejlkorrenspondens med informanterna. 

   Då intervjuerna är semistrukturerade kommer det finnas frågor som intervjun 

bygger på, men dessa frågor är öppna och kan följas upp med följdfrågor och vidare 

diskussioner (Denscombe 2018). I de semistrukturerade intervjuerna ges 

informanterna möjlighet att utforma och utveckla sina svar, till skillnad från en 

enkätundersökning där de väljer mellan olika svarsalternativ (Lindstedt 2019). 

   Att välja intervju som metod ger möjligheter för, på individnivå, återkoppling till 

berörda informanter med följdfrågor om förtydligande önskas. Nackdelen med att 

välja intervju som metod är att man inte alltid kan vara säker på att informanten 

berättar hur de verkligen arbetar, eller om de ger svar som de tror att forskaren vill 

höra (Denscombe 2018). Det finns även en nackdel med att välja 

mailkorrespondens som metod, eftersom det kan vara tidskrävande att skriva, och 

att informanten använder färre ord än vid en intervju som sker ansikte mot ansikte. 

Å andra sidan ses det som en positiv aspekt med att genomföra intervjuerna via 

mejl, då informanterna ges utrymme för mer betänketid och de tillåts att svara mer 

utförligt. Detta hade vid fysiska intervjuer kunnat möjliggöras genom att 

informanter hade fått frågorna skickade till sig på förhand. 

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal pedagoger i årskurs 4–6 

beskriver arbetet med att främja elevers skrivutveckling utifrån ett formativt och 
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ämnesöverskridande förhållningssätt. Detta med fokus på svenskämnet, So- och 

No-ämnena. Detta gör att vi anser att en kvalitativ studie, med semistrukturerade 

frågor, är en lämplig metod för vår studie.  

4.2 Urval  
Studien genomfördes på två grundskolor i södra Sverige, där vi har intervjuat fem 

pedagoger som arbetar med elever i årskurs 4–6.  

   Genom ett subjektivt urval vände vi oss till pedagoger som vi vet arbetar i de 

berörda ämnen, och årskurser, som vår forskningsstudie bygger på. Denscombe 

(2018) menar att ett subjektivt urval är fördelaktigt, då undersökaren redan på 

förhand vet att informanternas kunskaper i forskningsämnet kommer att ge svar på 

syftet med studien. I vårt fall innebär det att vi på förhand vet att de tillfrågade 

pedagogerna arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt. Detta skulle kunna ses 

som problematiskt och tillrättalagt. Dock är vi inte är intresserade av att dra några 

generaliserbara slutsatser, utan snarare är vi intresserade av just de tillfrågade 

pedagogernas utsagor. Då vi själva har valt ut vilka pedagoger som skulle kontaktas 

inför studien har vi gjort ett icke-sannolikhetsurval. Eftersom denna studie har en 

kvalitativ inriktning så är inte antalet deltagare i studien av stort intresse, det är 

deltagarnas enskilda röster och erfarenheter som står i fokus för resultat och analys. 

4.3 Genomförande av datainsamling 
Studiens syfte och forskningsfrågor ligger till grund för de intervjufrågor som 

informanterna fick svara på. Studiens syfte är att undersöka hur ett antal pedagoger 

i årskurs 4–6 beskriver arbetet med att främja elevers skrivutveckling utifrån ett 

formativt och ämnesöverskridande förhållningssätt. Detta med fokus på 

svenskämnet, So- och No-ämnena, skapades intervjufrågor (se bilaga 4) som 

grundar sig i de didaktiska termerna hur, varför, vad och för vem. Eftersom vi visste 

att utvalda pedagoger arbetar utifrån ett formativt förhållningsätt skapades frågor 

som kunde visa hur de beskriver sitt formativa arbete med elevers skrivutveckling. 

Om vi inte hade haft vetskap om pedagogernas arbetsmetoder hade vi fått ställa 

frågor som visar om det finns ett formativt förhållningssätt i deras klassrum, detta 

var nu inte nödvändigt. Vi har dels använt frågor som varit tydligt styrda av studiens 

syfte, dels frågor som kunnat öppna för fler perspektiv som vi inte kunnat förutse. 
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Exempelvis har vi ställt frågor kring hur pedagogerna ser på ämnesöverskridande 

arbete med elevers skrivutveckling. Detta för att undersöka om det går att göra en 

koppling mellan ett formativt förhållningssätt och ämnesöverskridande 

skrivundervisning. Dessutom har intervjufrågorna formulerats på ett sådant sätt så 

att vi faktiskt får svar på det vi ämnat att undersöka. Att ställa rätt frågor är viktigt 

vid intervju som metod, eftersom frågornas kvalitet får direkta konsekvenser för 

resultatet. Intervjufrågor vars svar hjälper oss att besvara studiens syfte och 

frågeställningar stärker också studiens validitet (Lindstedt 2019). 

   För att samla in relevant data, har pedagoger i årkurs 4–6 intervjuats. I ett första 

skede valde vi att kontakta utvalda informanter för att undersöka om intresse fanns 

att delta i denna forskningsstudie. Informanterna valdes ut mot bakgrund av att de 

arbetar som pedagoger i de ämnen, och årskurser, som denna studie intresserar sig 

av. Efter muntlig förfrågan fick informanterna ett mejl som innehöll information 

om studien (se bilaga 3), syftet med studien samt syftet med deras deltagande i 

studien. Efter att ha gett sitt samtycke till att delta i studien skickades 

intervjufrågorna till samtliga informanter, detta eftersom det fanns en önskan att 

hinna sätta sig in i frågorna innan intervjun.  

   På grund av rådande läge i samhället, med en ökad smittspridning av covid-19, 

valde vi att genomföra intervjuerna digitalt. Eftersom två informanter blev sjuka 

under den tid som intervjuerna skulle genomföras, valde dessa att svara på frågorna 

via mejl. För att ge alla deltagare samma förutsättningar för sitt deltagande i vår 

studie, genomfördes samtliga intervjuer via mailkorrespondens. På så vis samlas 

empirin in på ett likvärdigt tillvägagångssätt från samtliga informanter. 

   Det nya tillvägagångssättet innebar att informanterna kunde omvärdera sitt 

deltagande, eftersom förutsättningarna blev annorlunda. Därför fick de en ny 

förfrågan om att delta i studien. En av informanterna valde då att inte delta i studien. 

   I ett första skede var tanken att intervjuerna skulle genomföras muntligt, öga mot 

öga. En första muntlig intervju hann genomföras, men på grund av de ändrade 

förhållandena har vi valt att utesluta denna ur studien. I stället har den använts som 

en pilotstudie. Utifrån denna intervju kunde vi förtydliga några av de frågor som 

upplevdes otydliga. Denscombe (2018) menar att genomförandet av pilotstudie 
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underlättar arbetet med den egentliga datainsamlingen, detta eftersom eventuella 

förbättringar sker innan studiens verkliga intervjuer startar.   

4.4 Bearbetning och analys av empiri   
Då intervjuerna genomfördes genom mejlkorrespondens fanns inget behov av att 

transkribera verbala framställningar (Denscombe 2018). Svaren kom i skriftligt 

format, vilket gjorde det enkelt för oss att samla och kategorisera svaren på ett 

gynnsamt sätt. Då vi inte har arbetat med muntliga intervjuer så uppstår inte heller 

problemet med transkriberingsfel. Tack vare mejlkorrespondens var det relativt 

enkelt för oss att kontakta berörda informanter och be om förtydligande på de frågor 

som krävde det (a.a.).  

   Informanternas svar samlades, och kopierades in, i ett samlat dokument. Vi 

organiserade informanternas svar genom att samla svaren under den aktuella frågan. 

Det vill säga, samtliga informanters svar på fråga ett är samlade under fråga ett, och 

så vidare. Varje informant tilldelades en färg, detta för att vi tydligare skulle kunna 

hitta, presentera och analysera de olika informanternas svar. 

   Informanternas svar på intervjufrågorna började sedan selekteras och 

kategoriseras utifrån studiens två forskningsfrågor. Svar som ej var relevanta för 

studien valdes bort. Här började även ett första steg i analysen ta sin form (a.a.). För 

att tydligt visa på svar som är av särskilt intresse för denna studie, har vi valt att 

infoga citat från informanterna. Denscombe (2018) menar att citat spelar en viktig 

roll i resultatredovisningen, då de speglar informanternas verkliga tankesätt. I vår 

studie har vi avidentifierat informanterna, för att garantera deras anonymitet, genom 

att ge dem fiktiva namn. Vi har valt att kalla pedagogerna Axel, Inger, Martin, Tina 

och Tor. 

   Första forskningsfrågan handlar om att undersöka vilka formativa metoder 

pedagogerna beskriver att de använder för att stötta eleverna i deras 

skrivutveckling. Därför gjordes valet att presentera resultat från tre av 

intervjufrågorna under en och samma rubrik. Dessa tre frågor ger informanterna 

möjlighet att visa och beskriva hur de, utifrån ett formativt förhållningssätt, arbetar 

med elevers skrivutveckling. Rubriken “Hur pedagoger arbetar med elevers 

skrivutveckling, utifrån ett formativt förhållningssätt” skapades för att presentera 

information om innehållet i studiens resultatredovisning; 
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• Hur arbetar du formativt med dina elevers texter? Ge exempel  

• Hur arbetar du med feedback när det gäller elevers skrivutveckling? 

• Vilka metoder finns som stöttning för eleverna i ditt klassrum när de 

skriver?   

Studiens andra forskningsfråga handlar om att låta informanterna ge sin syn på hur 

man kan arbeta ämnesöverskridande, med fokus på elevers skrivutveckling. 

Informanternas svar kategoriserades även här och rubriken “Ämnesöverskridande 

skrivundervisning” skapades och följande intervjufrågor togs med i denna del av 

resultatredovisningen;  

• Hur lägger du upp arbetet med elevernas skrivutveckling? Sker det 

löpande eller lägger du in specifika arbetsområden under terminen som 

behandlar och fokuserar på skrivutveckling?    

• Anser du att det är viktigt att fokusera på elevernas skrivutveckling 

lika mycket i respektive ämne? Varför/varför inte?  

• Tycker du att det är viktigt att arbeta ämnesöverskridande med elevers 

skrivutveckling? Vilka för- och nackdelar ser du? 

• Vilka utmaningar ser du med skrivutveckling i just ditt ämne?  

Intervjufrågornas formulering gjorde att vi relativt enkelt kunde kategorisera och 

analysera hur pedagogerna beskriver arbetet med elevernas skrivutveckling i olika 

ämnen. Det empiriska materialet har analyserats utifrån det sociokulturella 

perspektivet, med fokus på begreppen formativt förhållningssätt, stöttning och 

feedback. Vi har i informanternas utsagor sökt efter språkliga markörer och teman 

som på olika sätt går att koppla till vår teori. Vi har sökt efter sådant som är direkt 

synligt, i form av direkta begrepp och formuleringar, men också sådant som är mera 

dolt och som har kunnat utläsas mellan raderna. Vi har valt att analysera empirin i 

direkt anslutning till resultatbeskrivningen. 

 

4.5 Etiska övervägande 

I denna studie har vi genomfört digitala intervjuer med fem olika pedagoger. Med 

detta följer ett antal etiska överväganden som måste beaktas (Vetenskapsrådet 

2017). Pedagogerna har gett sitt samtycke att delta i studien, utifrån information 
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om studiens syfte och genomförande. Nedan följer beskrivning av de etiska 

överväganden vi har tagit hänsyn till;  

1. Informationskravet - Varje person får information om vad deras roll i vår 

forskningsstudie är. Vi informerar även om att vi är lärarstudenter och att 

de kommer ingå i en studie för ett examensarbete. Alla parter som berörs av 

forskningen har informerats om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Vi kommer ärligt och öppet 

redovisa syfte, metoder och resultat. 

2. Samtyckeskravet - medverkande i undersökningen har rätt att själva 

bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar, samt avbryta sin 

medverkan om de så önskar utan att lämna en motivering till varför. 

Samtycke för deltagande grundar sig i informationskravet och skall delges 

samtliga deltagare i studien.  

3. Konfidentialitetskravet - alla inhämtade uppgifter om personer, samt allt 

underlag som studien inbringar har behandlats med konfidentialitet. Allt 

underlag ska sparas på ett sådant sätt så att inga obehöriga kan ta del av det. 

När man genomför studier som innefattar någon form av interaktion med 

andra människor krävs ett ömsesidigt förtroende mellan berörda parter. 

Information kring deltagarnas identiteter är ej av relevans för studiens syfte, 

därför ges ingen information ut kring dessa i presentation av resultat och 

analys. Avidentifiering av informanterna har dock skett, detta för att 

undvika att de svar som presenteras kan härledas till respektive informant.  

4. Nyttjandekravet - de uppgifter som samlats in kommer enbart att användas 

till forskningsändamål. Uppgifter får inte användas i kommersiella syften, 

enbart vetenskapliga. Empiri hanteras och lagras, enligt nationell 

lagstiftning, på ett säkert sätt.  

          (Vetenskapsrådet 2017) 
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5 Redovisning av resultat och analys 
Här presenteras de resultat som framkommit efter bearbetning av den insamlade 

empirin. Resultaten har delats in i två huvudkategorier, som båda grundar sig i 

studiens två frågeställningar. Efter varje kategori följer en analys som sammanfattar 

resultatet i respektive kategori. Resultaten kommer att analyseras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, med fokus på begreppen formativt 

förhållningssätt, stöttning och feedback.  

5.1 Hur pedagoger arbetar med elevers 
skrivutveckling utifrån ett formativt förhållningssätt 

Samtliga pedagoger ger uttryck för att de använder sig av ett formativt 

förhållningssätt när eleverna arbetar med skrivning, dock på olika sätt. Ett 

gemensamt arbetssätt för samtliga pedagoger är att de ger feedback i elevernas 

texter under arbetets gång. En enlighet syns i pedagogernas tankar kring att eleverna 

skriver på digitala hjälpmedel, det blir lättare att som pedagog gå in och ge feedback 

under skrivningens gång. Det som skiljer pedagogerna åt är vad man fokuserar på i 

sin feedback, beroende på vilket syfte texten har. Inger förklarar att: 

 

Det varierar utifrån vilket fokus uppgiften har med grammatik, innehåll etc. 

Ofta får eleverna feedback direkt i texten, ibland rättar jag några fel så att 

eleven kan se vad den sedan ska fixa till i resten av texten (Inger). 

 

Samtliga pedagoger menar att feedback är ett viktigt arbetssätt eftersom brister 

snabbt kan identifieras och synliggöras för eleverna. Bristerna kan ligga i språket, 

strukturen eller innehållet. Vi kan här se att samtliga informanter oftast ger feedback 

som syftar till att visa på eventuella felaktigheter i texterna, inte lika mycket 

feedback som rör hur de kan tänka framöver när de skriver.  

   Metoderna för hur de ger feedback skiljer sig åt mellan pedagogerna. Martin 

förklarar att han ger dem både muntlig och skriftlig feedback under hela arbetets 

gång och han rör sig gärna runt i klassrummet när eleverna skriver för att “småläsa” 

här och där. Han rättar fel i meningsuppbyggnad, vissa stavfel (om det påverkar 

ordets betydelse eller om det är förekommande fel), om det fattas ord eller 
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skiljetecken, stor bokstav eller om orden har fel ändelse. Martin är den enda 

pedagog som i sina svar synliggör att feedback även ges på elevernas handstil: 

 

Jag markerar också ställen i texten där jag inte förstår vad de skrivit, eller inte 

kan se vad de skrivit på grund av handstilen (Martin).  

 

Inger, Martin, Axel och Tor använder sig av färdiga skrivmallar. En av 

pedagogerna, Tina, berättar att hon tyvärr inte använder sig av specifika modeller 

eller mallar när eleverna arbetar med skrivning, utan den enda stöttning eleverna 

får består av grammatiska regler skrivna på tavlan. Axel berättar att eleverna alltid 

har en mall om specifika texttyper som stöd under skrivprocessen. Om eleverna till 

exempel ska skriva en argumenterande text finns mallen där som stöd, något man 

kan titta tillbaka på för att säkerställa att alla kriterier för en argumenterande text 

finns med. För att göra varje steg i en argumenterade text extra tydlig för eleverna 

berättar Martin att han brukar låta eleverna skriva en del av texten i taget. Med hjälp 

av en skrivmall får eleverna skriva sitt första argument, detta får de sedan 

återkoppling på direkt. Sedan fortsätter eleven att revidera sin text en del i taget och 

återkoppling från pedagogen ges efter varje delmoment. När alla moment i en 

argumenterande text har gåtts igenom får eleverna skriva en slutprodukt, som sedan 

bedöms av pedagogen.  

   Kamratbedömning är ett återkommande arbetssätt för samtliga pedagoger. De är 

tydliga med att målen med skrivuppgiften måste vara tydliga för eleverna, annars 

blir det svårt för elever att arbeta med kamratbedömning. Även målet med 

kamratbedömningen behöver vara tydligt, dvs. vad det är eleven ska fokusera på i 

kompisens text, och varför. I arbetet med kamratbedömning använder sig Inger av 

metoden two stars and a wish. Denna metod går ut på att eleven framhäver två saker 

i texten som tydligt uppfyller målen med texten, men också lämnar en kommentar 

om något som behöver förtydligas för att göra texten ännu bättre. 

   Även exempeltexter används som en del i ett formativt förhållningssätt hos några 

av pedagogerna. Att gå igenom tidigare texter, både gemensamt och individuellt, 

kan användas som stöttning för många elever, precis som skrivmallar. Genom att 

erbjuda eleverna möjligheten att se hur andra har lagt upp sin text, kan de lära 

genom att “kopiera”. Fördelen med exempeltexter är att man kan visa eleverna olika 
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nivåer av texter, eleverna kan själva välja en nivå som är hanterbar för dem. Inger 

berättar att de ofta analyserar exempeltexter och bryter ner texten i mindre 

beståndsdelar. Detta gör det extra tydligt för eleverna hur texter kan byggas upp. 

Martin berättar att man utifrån exempeltexter kan göra egna noteringar kring 

utmärkande drag i olika texttyper. Martin låter även eleverna göra tankekartor 

tillsammans, tankekartor som fungerar som stöd under skrivprocessen. Här arbetar 

Martin på olika sätt, dels med den klassiska formen av tankekartor, dels med hjälp 

av bildstöd och punktlistor.  

 

Analys 
Utifrån aspekten formativt förhållningssätt vill vi diskutera det faktum att samtliga 

informanter uppger att de arbetar formativt. Att arbeta formativt innebär att man 

alltid tar utgångspunkt i var eleven befinner sig idag, vad som är slutmålet samt hur 

eleven ska nå slutmålet. Detta är starkt förknippat med ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande. Fokus måste alltid ligga på hur man kan hjälpa eleven att nå slutmålet, 

och när slutmålet är uppnått så skapas ett nytt slutmål. Med hjälp av att erbjuda 

olika metoder för stöttning, hjälper man som pedagog sina elever vidare i dess 

progression. Det som skiljer informanterna åt är vilka metoder man erbjuder 

eleverna.  

   Att arbeta med feedback är ett arbetssätt som alla informanterna har uppgett att 

de använder sig av. Ibland är det pedagogen som ger feedback, ibland är det en 

klasskamrat. Och, som en av dem har svarat, om man ska använda sig av feedback 

så är det viktigt att man har ett klart syfte med den feedback man ger. Utifrån 

informanternas svar går det att dra en tydlig linje där en av dem mestadels använder 

sig av framåtsyftande feedback. De andras sätt att använda feedback resulterar i 

bakåtsyftande feedback. Feedback måste alltid ha syftet att föra eleverna framåt, 

vilket även Lauvås och Jönsson (2019) betonar. Att enbart ge eleverna 

kommentarer som visar vilka fel de har gjort i sina texter, innebär inte att de 

automatiskt förstår hur de kan ta sig vidare. Som pedagog kan man inte förbise att 

tillrättavisa brister i elevers skrivprocess, till exempel om eleven gång på gång 

glömmer att använda sig av stor bokstav efter punkt. Detta går i linje med ett 

formativt förhållningssätt att stötta eleven i sin skrivprocess. 
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   Hur pedagogen formulerar sina kommentarer avgör hur väl eleverna kommer ta 

dem till sig. Istället för att bara stryka under, eller rödmarkera, felstavade ord är det 

viktigt att pedagogen ger feedback som eleven kan ta med sig i kommande 

textuppgifter. Det vill säga, pedagogen ger feedback på sådant som eleven gjort bra 

och ger tips på utvecklingsmöjligheter. Eleven får då med sig vad hen kan tänka på 

till nästa gång för att göra sin text ännu tydligare. En av informanterna uppger att 

hon arbetar med kamratbedömning utifrån en metod, two stars and a wish. Med 

hjälp av denna metod får eleverna både möjlighet att stötta sina klasskamrater, 

samtidigt som eleven själv får feedback på sin egen text. När eleverna genomför 

kamratbedömning deltar och lär de i ett sammanhang och i gemenskap, vilket är en 

stöttepelare i det sociokulturella perspektivet (Säljö 2015). 

   Att ge feedback på en klasskamrats text innebär också att eleven lär sig urskilja 

styrkor och svagheter i sin egen text. I analysen av sina studier visar både Grenner 

et al. (2018) och Sidky (2019) att lärande gynnas av stöttning från både 

klasskamrater och pedagoger. Progression i elevers skrivutveckling tar tid men med 

hjälp av olika typer av stöttning lägger man en bra grund för att en progression kan 

ske hos samtliga elever, vilket även styrks av Garme (2010). Det är dock viktigt att 

eleverna inte fastnar i felstavningar, utan att man även pratar om formen på texten 

och om den håller sig till de drag som är karaktäristiska för den aktuella texttypen. 

Hattie och Timperley (2007) menar att feedback på processnivå och 

självregleringsnivå har visat sig ge bra resultat när det gäller elevers progression.  

   En av informanterna berättar att han arbetar formativt, och att feedback i textens 

marginaler är det sätt han brukar arbeta på. Där lägger han kommentarer som rör 

felstavning och grammatiska fel. Men är detta att arbeta formativt? Bara för att man 

uppger att man använder sig av feedback som metod i sin skrivundervisning så 

betyder inte det per automatik att man arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt. 

Jönsson (2020) belyser problemet med att ge korta kommentarer, då de oftast inte 

har en framåtsyftande karaktär. Även Bueies (2016) resultat visar att korta 

kommentarer i textens marginaler är icke önskvärt av elever, framför allt när 

kommentarerna handlar om textens lokala nivåer.  

   Ett formativt förhållningssätt i skrivundervisningen innebär att pedagoger 

erbjuder olika typer av tillvägagångsätt för att stötta eleverna i deras progression. 
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Elevers behov är olika och pedagogens uppgift är att finna dessa behov och erbjuda 

lämpliga metoder som för eleverna framåt, vilket är en central del i det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Informanterna i denna undersökning visar 

att de erbjuder eleverna olika metoder för att stötta dem i skrivundervisningen. 

Skrivmallar finns som stöd för att visa hur olika genrer byggs upp, exempeltexter 

på olika nivåer ger eleverna möjlighet att studera mönster i texters uppbyggnad. 

Informanterna uppger att genom att studera exempeltexter kan eleverna bygga upp 

en förståelse för texters olika nivåer och hur man disponerar sin skrivprocess, vilket 

är ett centralt arbetssätt utifrån ett formativt förhållningssätt och i det den 

sociokulturella teoribildningen. 

   Ett svar som sticker ut är att en av informanterna uppger att hon inte använder sig 

av några skrivmodeller när eleverna ska skriva, det är bara grammatiska regler som 

finns som stöd. Däremot svarar hon att de använder sig av kamratbedömning i 

undervisning, vilket får oss att fundera kring begreppet formativt förhållningssätt 

och om detta är något pedagogerna är medvetna om att de använder sig av. När vi 

försöker tolka vad det innebär att ha ett formativt förhållningssätt i sin undervisning, 

utifrån Jönssons (2020) definition av vad ett formativt förhållningsätt är, handlar 

det om att erbjuda olika metoder för att eleverna ska befästa kunskap. Grammatiska 

regler och strukturer är en metod som erbjuds, kamratbedömning är ytterligare en 

metod. Bara för att pedagogen i detta fall kanske inte använder sig av vedertagna 

metoder såsom texttriangeln, skrivhjul och cirkelmodeller, så finns där ändå minst 

två olika metoder av stöttning som hon använder sig av.  

   Oavsett vilka metoder eller modeller man arbetar med när det handlar om 

elevernas skrivutveckling är det viktigaste att man som pedagog inser att alla elever 

i klassrummet är olika, och lär sig på olika sätt. Exempeltexter, kamratbedömning, 

feedback, skrivmallar och grammatiska regler är olika metoder en pedagog kan 

använda sig av i skrivundervisningen, och i arbetet med att befästa olika skrivregler 

hos eleverna. I slutändan handlar det om att låta eleverna möta olika texttyper, och 

att låta dem skriva i alla ämnen. Olika ämnen kräver olika typer av skrivning och 

för att stötta eleverna måste pedagogerna erbjuda stöttning i skolans alla ämnen, 

vilket går i enlighet med Garmes (2010) och Bergh Nestlogs m.fl. (2018) syn på 

utvecklande skrivundervisning. 
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5.2 Ämnesöverskridande skrivundervisning  

Tor berättar att han i No inte lägger något särskilt fokus på elevernas 

skrivutveckling vad gäller grammatik och skrivregler, han tittar mestadels på 

förmågan att använda ämnesspecifika begrepp. Han fokuserar även på att eleverna 

ska kunna producera svar till innehållsfrågor. Tor berättar också att han kan se att 

eleverna har svårt för att använda begrepp när de producerar egna texter, vilket 

grundar sig i en bristande förmåga att förstå begreppens betydelse när man läser 

texter: 

 

I No-ämnena upplever jag att begreppsanvändandet i texterna är svårast. 

Förmågan att förstå och tolka de texter vi först läser är inte alltid så enkel, 

vilket gör att informationen i de lästa texterna ibland kan bli svår att använda 

i sin egen textproduktion (Tor). 

 

Inger, som undervisar i både svenska och So, förklarar att eleverna arbetar med 

skrivning parallellt med ett område i So. Hon kopplar alltid ihop skrivning med 

genre, detta för att skrivandet ska ha ett syfte. Det är viktigt att det som eleverna 

skriver sammanlänkas med något annat och att man inte bara skriver för skrivandets 

skull. Även Axel försöker få in olika skrivmoment i allt han gör med eleverna i 

skolan. Han menar att det är enkelt att få in skrivmoment i flera av skolans olika 

ämnen. Precis som Inger försöker Axel alltid ha ett tydligt syfte med elevernas 

skrivuppgifter, bland annat har de fått skriva en deckare som publicerades i 

kommunens lokaltidning. Martin, som enbart arbetar med svenskämnet, svarar att 

skrivutveckling är något han arbetar med hela tiden; 

 

Vanligt skrivande (skriva meningar, stavning, skrivregler, ordkunskap) sker 

löpande medan när vi ska bearbeta speciella texttyper så läggs dessa upp som 

temaarbeten. (Martin) 

Gemensamt för alla pedagoger vi har intervjuat är att de identifierar flera 

utmaningar när det kommer till arbetet med elevernas skrivutveckling. Martin 

tycker att den största utmaningen är de elever som har “skrivkramp”, de tycker helt 

enkelt inte om att skriva. Det är även denna “skrivkramp” som gör att han inte vill 
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att eleverna ska skriva för mycket i de andra ämnena. Axel däremot menar att 

eftersom skrivning utgör en stor del av betyget i årskurs 6, så gäller det att hitta 

områden där även de svagare eleverna får lust att uttrycka sig skriftligt. Axel menar 

att man måste få skriva mycket, i alla genrer, i skolan. Att skriva är mer än att bara 

producera en berättelse, och även om vissa genrer är mer uttalade i skolans 

styrdokument måste det ges möjlighet att skriva i olika genrer.  

   För att väcka elevernas lust till att skriva behöver de få skriva i fler ämnen än 

enbart i svenskämnet. Inger anser att det kan underlätta att arbeta som klasslärare, 

eftersom det ger goda möjligheter att arbeta tematiskt med eleverna och på så vis 

kan skrivuppgifterna knytas till flera andra ämnen. Om man till exempel arbetar 

med cirkelmodellen inom ramen för svenskämnet, kan man även plocka in den i 

matematiken. Om man blir trygg med en modell kan den hjälpa eleverna även i 

andra ämnen. Axel är av samma åsikt och ser bara fördelar med att låta eleverna 

arbeta med samma text i flera olika ämnen. Han menar att eleverna blir trygga när 

de känner igen texterna de arbetar med. Svenskläraren kan fokusera på det rent 

språkliga, samtidigt som SO-läraren enbart tittar på ämnesinnehållet.  

   Martin anser att ansvaret för skrivmomenten i skolan alltid bör ha sin 

utgångspunkt i svenskämnet. Även om det är bra att eleverna skriver i alla ämnen 

är det svenskläraren som är ansvarig för elevernas skrivutveckling. NO-läraren kan 

berätta om särskilda drag i till exempel en instruerande text, men hen ska aldrig 

bedöma språket i texten utan det är svensklärarens uppgift. Anledningen till detta 

menar han är att de elever som har det kämpigt med att skriva inte ska behöva lägga 

energi på både skrivmomentet och förståelsen för de specifika ämneskunskaperna. 

Även Tina ser bekymmer med att man som exempelvis SO-lärare fokuserar för 

mycket på elevernas skrivutveckling: 

 

Jag har valt att i so-ämnena inte fokusera på skrivutveckling då jag har många 

elever som är svaga i sin skrivning och blir osäkra om de vet att jag tittar på 

deras skrivande och inte bara deras kunskaper inom so-ämnena (Tina)  

 

Att arbeta ämnesöverskridande ses alltså som ett positivt arbetssätt av samtliga 

pedagoger i intervjun. Inger berättar att det som krävs är ett gott samarbete mellan 

kollegorna för att en ämnesöverskridande undervisning ska vara lyckad, detta 
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eftersom det är många pusselbitar som ska passa ihop. Även om man arbetar 

ämnesöverskridande, är det dock några av informanterna som är av åsikten att 

huvudansvaret för skrivundervisningen ligger på svenskämnet.  

 

Analys 

Gällande frågan som rör huruvida man bör fokusera på elevers skrivutveckling i 

fler ämnen än svenskan, kunde vi se två klara skillnader i svaren. Tre av 

informanterna menade klart och tydligt att det är svenskläraren som ansvarar för 

elevernas skrivutveckling, två menade att det är klart att det är alla lärares ansvar 

att stötta eleverna i deras skrivutveckling. Martin, som enbart undervisar i 

svenskämnet, anser att pedagoger i andra ämnen än svenska, aldrig ska gå in och 

peta i grammatik och stavning. Eleverna ska utsättas för skrivning i flera olika 

ämnen, men man fokuserar inte på textens lokala nivåer. Detta går emot Garme 

(2010) och Bergh Nestlog (2016) som säger att elevers skrivutveckling bör ske i 

alla skolans ämnen. Tor följer Martins linje och menar att man som pedagog i 

exempelvis No, enbart ska fokusera på att undervisa eleverna i de texttyper som är 

typiska för ämnet. Martin, Tina och Tor visar tydligt att om ämneslärare ska arbeta 

med rättstavning, så är det enbart vid ämnesspecifika begrepp. Om pedagogen 

upplever att en elev har svårigheter med skrivning i No, då kontaktas svenskläraren 

som då får ta över ansvaret för den delen.  

   Axel, som även han enbart undervisar i svenskämnet, ser det som en självklarhet 

att skrivundervisningen tar plats även i de andra ämnena. Eleverna behöver lära sig 

att skrivning tar plats i fler ämnen än enbart i svenskan, och att man relativt enkelt 

kan få in skrivmoment i exempelvis historia. Givetvis ser skrivprocessen olika ut 

beroende på vilket ämne eleverna skriver i, eftersom språket och strukturen i de 

texter eleverna producerar ser olika ut i skolans alla ämnen. Därför måste eleverna 

ges möjlighet att utveckla sin skrivprocess inom varje skolämne (Bergh Nestlog 

2016; Berg Nestlog & Krogh 2018). Detta resonemang kan vi med fördel koppla 

till ett formativt förhållningssätt, eftersom ett formativt förhållningssätt alltid har 

fokus på att föra eleverna framåt i deras utveckling, oavsett ämne. 

   Dessa helt vitt skilda åsikter och svar, från informanterna, synliggör att det saknas 

en samsyn bland pedagoger om vem som bär huvudansvaret för elevernas 
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skrivutveckling i skolans olika ämnen. I läroplanens olika kursplaner går det att 

utläsa att stor del av undervisningens innehåll i de olika ämnena innefattar 

skrivning, vilket får oss att fundera på om allt ansvar verkligen går att lägga på 

svenskläraren. Vi kan utifrån informanternas svar se att överhängande ansvar för 

elevernas skrivning bör ligga i svenskundervisningen. Dock är det viktigt att 

stöttning alltid sker, oavsett vilket ämne eleverna skriver i, och att alla pedagoger 

tar ett gemensamt ansvar för elevernas skrivutveckling. Detta ses som centralt i det 

sociokulturella perspektivet, där scaffolding är en stöttepelare i elevers lärprocess. 

Om en elev kämpar med stavningsregler gällande korta och långa vokaler, vad 

händer med denna elev när hen skriver i andra ämnen än i svenskan? Detta kan 

upplevas förvirrande för eleven, om det ibland är okej att skriva alltid med ett l och 

ibland med två l. Bara för att man som SO-lärare påpekar detta fel för eleven, så 

betyder inte det att det påverkar bedömningen av elevens begreppsförmåga. Istället 

kan detta ses som ett formativt förhållningssätt där pedagogen ger eleven feedback 

som gynnar elevens skrivutveckling, på såväl global som lokal nivå, i flera ämnen, 

vilket ligger i linje med Bueie (2016) och Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011). 

   Ämnesöverskridande arbete involverar flera pedagoger i ett och samma 

arbetsområde, alla med ett eget ansvarsområde. Inger, som arbetar som klasslärare, 

ger uttryck för att hon på ett “lättare” sätt kan fokusera på elevernas skrivprocess i 

alla ämnen, jämfört med ämneslärare. Vi kan utifrån informanternas utsagor se 

fördelar med att arbeta ämnesöverskridande. Det ämnesöverskridande arbetet sker 

genom en samverkan mellan pedagogerna i de olika ämnena och på så vis tar alla 

ett gemensamt ansvar för elevernas skrivutveckling, fast med fokus på olika saker. 

Ansvaret för den summativa bedömningen ligger hos svenskläraren, medan det 

formativa arbetet med elevernas skrivutveckling går att fördela. Axel ger uttryck 

för att ett gemensamt ansvar för skrivundervisningen gynnar både elever och 

pedagoger, något som även bekräftas av flera av de författare som har behandlats i 

denna studie (Garme 2010; Wiliam & Leahy 2016; Bergh Nestlog 2016; Berg 

Nestlog & Krogh 2018; Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh 2018). 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi besvara de forskningsfrågor som studien grundar sig i, 

samt jämföra med den tidigare forskning som presenterades i arbetets början. Sedan 

förs en metoddiskussion där studiens forskningsmetoder analyseras och 

problematiseras. Slutligen kommer studiens betydelse för yrkesrollen diskuteras 

och förslag på fortsatt forskning ges.   

6.1 Resultat-, analysdiskussion och slutsats 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur ett antal pedagoger i årskurs 4–6 

beskriver arbetet med att främja elevers skrivutveckling utifrån ett formativt och 

ämnesöverskridande förhållningssätt. Detta med fokus på svenskämnet, So- och 

No-ämnena. 

 Syftet grundades i det faktum att flera rapporter och artiklar behandlar att 

skrivförmågan hos elever i den svenska skolan har försämrats. Detta gjorde att vi 

ställde oss frågande till orsakerna bakom dessa rapporter. Vi ville därmed i denna 

studie undersöka hur pedagoger på fältet beskriver deras arbete med elevers 

skrivutveckling. Forskningsfrågorna som ligger till grund för denna studie är: Hur 

beskriver pedagoger i årskurs 4–6 att de arbetar med elevers skrivutveckling i olika 

ämnen utifrån ett formativt förhållningssätt, med fokus på svenska, So- och No-

ämnena? Vilken syn har pedagoger i årskurs 4–6 på att arbeta ämnesöverskridande 

när det gäller elevers skrivutveckling, med fokus på svenska, So- och No-ämnena?  

Hur beskriver pedagoger i årskurs 4–6 att de arbetar med elevers skrivutveckling 

utifrån ett formativt förhållningssätt, med fokus på svenska, So- och No-

ämnena? 

Vår slutsats är att samtliga pedagoger har ett formativt förhållningssätt gällande 

elevers skrivutveckling. Med hjälp av studiens intervjufrågor visar pedagogerna att 

de erbjuder eleverna olika metoder vars syfte är att föra elevernas lärande framåt. 

Kamratbedömning, exempeltexter, skrivmallar och grammatiska regler är några av 

de formativa metoder som pedagogerna använder sig av.  

   En viktig del i att arbeta utifrån ett formativt förhållningssätt är arbetet med 

feedback, och för att feedback ska vara av nytta för eleverna behöver den vara 
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användbar för eleverna (Lauvås & Jönsson 2019). För att eleverna ska kunna 

använda den feedback de får bör den vara framåtsyftande, eleverna ska till exempel 

ges stöd i hur de kan förbättra sin text till nästa gång. Feedback ska fokusera på det 

som ska komma, inte på det som har varit. I sin resultatanalys visar Granekull 

(2016) det faktum att merparten av den återkoppling som sker är bakåtsträvande, 

vilket innebär att man missar att förklara hur den berörda eleven kan arbeta för att 

komma vidare till nästa steg. Detta visar sig även i våra informanters svar. Även 

om de ibland ger feedback som ämnar att föra eleverna framåt, är många av 

kommentarerna de ger eleverna bakåtsyftande. När de förklarar hur de använder 

feedback på elevtexter, fastnar flera av informanterna i att kommentera textens 

lokala nivåer. Givetvis måste man kommentera stavfel och grammatiska fel, men 

man måste då ge eleverna en chans att visa att de tar denna feedback med sig (Bergh 

Nestlog, Danielsson & Krogh 2018). Att ge feedback som eleverna kan använda på 

samma uppgift är att föredra när det gäller elevers skrivutveckling, enligt Bueie 

(2016). I sin resultatanalys poängterar Bueie att elever önskar att få feedback i form 

av beröm och instruktioner som gör det möjligt att utveckla sin redan befintliga text. 

Att få feedback på en text som man inte kommer att arbeta mer med, och som inte 

kan användas i andra texter, är inte meningsfullt (Lauvås & Jönsson 2019). Även 

Hattie och Timperley (2007) betonar hur viktigt det är att arbeta med framåtsyftande 

återkoppling i det formativa förhållningssättet.  

   Resultatet av Hatties och Timperleys (2007) undersökningar visade att feedback 

som ges på processnivå och självregleringsnivå har visat sig vara mest fördelaktig 

för elevers skrivutveckling. Därför är det viktigt att återkopplingen alltid ges i syfte 

att föra lärandet och utvecklingen framåt. Att fokusera återkopplingen på de lokala 

nivåerna i texten bidrar visserligen till att eleverna kanske blir väldigt duktiga på 

att stava, däremot kan de få svårt att skriva en text som följer givna strukturer (a.a.). 

Enbart en av studiens fem informanter beskriver tydligt i sitt svar hur hen arbetar 

framåtsyftande med feedback på elevernas skrivande. Eleverna börjar med att göra 

ett första utkast av sin text, feedback ges av både pedagog och klasskamrater. 

Eleverna får sedan chans att ta denna feedback med sig när de sedan arbetar med 

sin slutgiltiga text.  
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   Att erbjuda olika metoder i skrivundervisningen innebär inte per automatik att 

man arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt. Syftet med ett formativt 

förhållningssätt är att det ska ske en progression i elevernas lärande, utifrån den 

stöttning och återkoppling eleven får i undervisningen. Tre av informanterna uppger 

att de använder sig av skrivmallar och exempeltexter när eleverna skriver sina 

texter. Genom att observera andra elevers texter kan elevens förståelse för den egna 

skrivprocessen utvecklas (Grenner et al. 2018), även om det inte handlar om att 

härma en annan elevs text, kan man exempelvis efterlikna dispositionen i en 

argumenterande text.  Axel uppger att skrivmallar alltid används när eleverna 

producerar egna texter, för att synliggöra alla delmoment en text ska innehålla. 

Denna typ av stöttning är viktig för många elever, framförallt eftersom skrivning är 

en kognitiv process där du dels följer ett mönster för textens disposition, dels 

producerar en egen text. För att göra eleverna tryggare i skrivprocessen, är det 

viktigt att eleverna får producera texter i fler ämnen än svenskämnet. Elever 

behöver stöttning i sitt skrivande för att kunna bli mer självständiga skribenter allt 

eftersom (Garme 2010). 

 

Vilken syn har pedagoger i årskurs 4–6 på att arbeta ämnesöverskridande när det 

gäller elevers skrivutveckling, med fokus på svenska, So- och No-ämnena? 

Samtliga informanter ser många positiva aspekter med att arbeta 

ämnesöverskridande gällande elevers skrivutveckling. Det som skiljer dem åt är 

deras syn på vem som bär huvudansvaret för att säkerställa att en skrivutveckling 

sker. Skrivundervisningen i årskurs 4–6 består till stor del av att eleverna utforskar 

och skriver texter av flera olika slag. Texterna eleverna producerar förväntas att 

innehålla ett mer ämnesspecifikt språkbruk och följa texttypiska strukturer. Likt 

Garme (2010) anser Axel att det är viktigt att synliggöra för eleverna att skrivning 

är mer än bara kopplat till svenskämnet. Eleverna måste ges flera möjligheter att få 

skriva och därmed tränas i hur olika texter byggs upp och vilka delar som är centrala 

i olika typer av texter. I skolans olika ämnen möter eleverna texter inom olika 

genrer, och eleverna ska själva producera texter med strukturer som stämmer 

överens med respektive genre och ämne (Garme 2010). Martin uppger att han låter 

eleverna skriva ett första utkast på sina texter. Dessa utkast behandlas formativt, 
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alltså med syfte att föra texten framåt, och eleven ges även möjlighet att skriva sig 

till kunskap. Detta går i linje med Bergh Nestlog, Danielsson & Kroghs (2018) 

definition av in- och ut-texter.  

   Vår studie visar att det saknas en samsyn på vem som ska bära huvudansvaret för 

elevers skrivutveckling. Vi kan se att samtliga informanter ser klara fördelar med 

att arbeta ämnesöverskridande, men det som skiljer informanterna åt är frågan som 

handlar om huruvida man ska fokusera på elevernas skrivutveckling i alla ämnen. 

Detta får oss att undra om det handlar om att bevara svenskämnets legitimitet. Vad 

händer med svenskämnet om man fördelar ansvaret för elevers skrivutveckling på 

fler ämnen? I läroplanen kan vi läsa att “Språk, lärande och identitetsutveckling är 

nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev 

få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga.” (Skolverket 2019, s. 7). Skolans uppdrag är alltså utveckla elevernas 

möjligheter att uttrycka sig i skrift, därför är det viktigt att de erbjuds att skriva i 

fler ämnen än i svenskan. Informanterna ger uttryck för att de gärna arbetar 

ämnesöverskridande, men samtidigt är Martin, Tor och Tina väldigt tydliga med att 

det finns en tydlig struktur för vad pedagoger i olika ämnen ska fokusera på gällande 

elevers skrivutveckling. Det är svenskläraren som har det övergripande ansvaret när 

det gäller språkliga strukturer, ämnesläraren har ansvaret för ämnesspecifika 

begrepp och ämnesspecifika texttyper. Innebär detta att man som SO-lärare kan se 

förbi det faktum att en elev kämpar med exempelvis stavning, så länge den lär sig 

att stava de ämnesspecifika begreppen rätt? Vi kan förstå tanken med att man inte 

vill utsätta eleverna för den press det kan innebära att ständigt bedöma elevernas 

stavning i dennes textproduktion. Vi kan också se faran i att förbise brister i elevers 

textproduktion samtidigt som dessa brister ställs i fokus i andra ämnen. Liberg, 

Geijerstam och Folkeryd (2010) menar att det för många elever kan upplevas 

överväldigande när de kommer till grundskolans mellanstadium, eftersom i årskurs 

4 – 6 möter de inte bara mer informationstäta texter i olika genrer, de ska även 

skriva egna texter i de olika ämnena. 

   Inger, som arbetar som klasslärare, såg helt andra möjligheter i att arbeta 

ämnesöverskridande när det gäller elevernas skrivuppgifter. Fördelen för henne är 

att hon kan fokusera på elevernas texter oavsett om det står svenska eller So på 
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schemat, detta eftersom hon ansvarar för båda ämnena. I och med att strukturen och 

språket i de texter eleverna producerar ser olika ut i skolans olika ämnen, innebär 

detta att eleverna måste få möjlighet att kontinuerligt träna på att skriva olika 

texttyper i skolans alla ämnen (Bergh Nestlog 2016; Berg Nestlog & Krogh 2018). 

Vi kan dra slutsatsen att det krävs ett gott samarbete mellan pedagogerna som 

undervisar i de olika ämnena och en samsyn om vem som ansvarar för vad i 

elevernas skrivutveckling. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte, och vad vi ämnade att undersöka, valde vi att begränsa vårt 

urval till pedagoger som vi vet ansvarar för olika ämnen i skolan. Vi hade dessutom 

på förhand kännedom om att dessa pedagoger arbetade utifrån ett formativt 

förhållningssätt. Detta skulle kunna ses som problematiskt. Dock var vi inte 

intresserade att undersöka om pedagoger i allmänhet arbetar formativt med elevers 

skrivutveckling. Vi var intresserade av att undersöka hur just dessa pedagoger 

beskriver sitt arbete. Detta problematiserade vi redan i vårt metodavsnitt, när vi 

diskuterade vårt urval.  

   Vi valde att genomföra en kvalitativ studie eftersom en sådan hjälper oss att 

besvara studiens forskningsfrågor. En kvalitativ studie låter oss söka efter hur våra 

begrepp, formativt förhållningsätt, stöttning och feedback, framträder i 

informanternas utsagor. Dessa kan vara både synliga och dolda och en kvalitativ 

metod hjälper oss att finna dessa (Denscombe 2018). Syftet med denna kvalitativa 

studie var att söka efter likheter och skillnader i informanternas uppfattning 

gällande hur man kan arbeta formativt med elevers skrivutveckling i skolans olika 

ämnen. 

   Ursprungsplanen var att genomföra fysiska intervjuer, men på grund av rådande 

pandemi valdes denna metod bort. Detta gav oss ett nytt utgångsläge och 

intervjuerna fick i stället ske via mejlkorrenspondens. Då vi redan hade hunnit 

skicka ut studiens intervjufrågor till informanterna, valde vi att fullfölja studien med 

dessa informanter. En fördel med att genomföra intervjuerna via 

mejlkorrenspondens var att informanterna gavs längre betänketid till att besvara 

frågorna. Givetvis kan detta också vara en nackdel, eftersom de riskerar att svara 
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på ett mer tillrättalagt sätt. Informanterna själva var positivt inställda till denna 

intervjuform, framför allt gällande tidsaspekten. Vid en intervju måste man 

åsidosätta en viss tid, och hoppas att man hinner få svar på alla frågor. Vid 

mailkorrenspondens ges tid åt informanterna att svara på frågorna när det passar 

dem bäst. 

     

6.3 Betydelse för yrkesrollen 
I vårt samhälle har alla människor rätt att göra sin röst hörd i olika sammanhang 

och situationer. När vi får göra vår röst hörd och ges möjlighet till inflytande, stärks 

vår identitet. När elever erbjuds en rik och varierad skrivundervisning ökar chansen 

för att eleverna kan göra sina röster hörda, detta med hjälp av skriven text. 

   Inledningsstycket för detta arbete började med att vi presenterade olika artiklar 

som visade konsekvenser av unga vuxnas bristande skrivkunskaper. Syftet med 

denna studie var att undersöka hur pedagoger i årskurs 4–6 beskriver arbetet för att 

främja elevers skrivutveckling. Med hjälp av tidigare forskning försökte vi 

identifiera vad som kännetecknar en rik och varierad skrivundervisning. För att 

synliggöra hur pedagoger kan arbeta med elevers skrivutveckling idag tog vi hjälp 

av intervjuer.  

   Tillsammans med litteratur, tidigare forskning och studiens egna intervjuer, 

identifieras ett problemområde. Det vill säga om det finns en samsyn mellan 

pedagoger om vilket ämne som ansvar för elevers skrivutveckling? Studiens egna 

informanter visar att det råder blandade meningar om vem/vilka som ansvarar för 

att det sker en progression i elevers skrivutveckling. Likt Bergh Nestlog, Danielsson 

& Krogh (2018) menar vi att en explicit skrivundervisning krävs inom olika ämnen 

i skolan, inte bara i svenskämnet.  

   Den tidigare forskning vi har tagit del av inför denna forskningsstudie visar hur 

viktigt det är att man arbetar med elevers skrivutveckling i skolans alla ämnen, 

utifrån ett formativt förhållningssätt. Att enbart samla in och rätta elevernas texter, 

för att sedan lägga dem för bedömning, är inte utvecklande för eleverna. Det var 

lite därför vi ville genomföra denna studie, för att försöka finna svar på hur man 

arbetar med elevers skrivutveckling i skolans olika ämnen idag.  
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   Vi hoppas att denna studie kan bidra med en förståelse för hur viktigt det är att 

det finns en samsyn på skolorna för hur man bäst gynnar elevers skrivutveckling. 

Givetvis får man se till den elevgrupp man arbetar med då alla elever är unika. Men 

vi tror ändå att en samsyn på hur man fördelar ansvaret gällande skrivutveckling, 

gynnar samtliga elever. Och som nämndes i början av detta kapitel, när vi gör vår 

röst hörd har vi möjlighet att påverka. Därför måste vi träna i hur vi bäst gör vår 

röst hörd i olika skrivhandlingar och med olika skrivsyften.  

    

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
I de forskningsstudier som presenteras i vår studie kan vi se att de finns en avsaknad 

av forskning gällande det berörda ämnet, framför allt vad berör undervisning som 

är främjande för elevernas skrivutveckling i de berörda årskurserna.   

   Resultatet av denna forskningsstudie visar att det idag inte finns en samsyn på hur 

man med fördel kan arbeta med elever och deras skrivutveckling i de olika ämnena. 

Med denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för vikten av en 

ämnesöverskridande skrivundervisning för elever i årskurs 4 – 6.  Svaren vi fick på 

våra intervjufrågor väckte frågan om svenskämnets ansvar, identitet och legitimitet 

i skolan. Vi anser därför att det hade varit intressant att genomföra en mer ingående 

studie, där man undersöker pedagogers syn på fördelningen av ansvaret för 

skrivundervisningen i skolan. Vad blir resultaten av att man fördelar ansvaret 

gällande skrivutveckling på fler ämnen än svenskämnet? Denna studie kan ligga till 

grund för en observationsstudie, där man mer ingående kan synliggöra hur 

pedagoger arbetar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Texttriangeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Texttriangeln. (hämtad från Dysthe, Herzberg & Hoel, 2011)   
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Bilaga 2 – Skrivhjulet  

 

Figur 2. Skrivhjulet. (hämtad från Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh 2018) 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter från grundlärarutbildningen, årskurs 4-6, på Högskolan 

Kristianstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete om elevers skrivutveckling 

utifrån ett formativt förhållningssätt.  

   Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagoger i årskurs 4-6 

beskriver arbetet med att främja elevernas skrivutveckling, med fokus på svenska, 

So- och No-ämnena. Vi vill undersöka hur du som pedagog arbetar utifrån ett 

formativt förhållningssätt med elevers skrivutveckling, samt din syn på 

ämnesöverskridande skrivundervisning.  

   Vi kontaktar dig av anledning att du är verksam i studiens beröra åldersinriktning, 

alltså pedagog i årskurs 4–6. Studien kommer att genomföras utifrån en kvalitativ 

ansats med semistrukturerad intervju. Ett förtydligande med detta utskick är att 

intervjun kommer att genomföras digitalt via mejlkorrenspondens i stället för en 

fysisk intervju, ansikte mot ansikte. 

   Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande 

utan att ange varför och utan att detta leder till några konsekvenser för dig. Ditt 

deltagande är anonymt och svaren kommer att hanteras konfidentiellt. Dina svar 

kommer att avidentifieras och hanteras varsamt, inga personuppgifter redovisas och 

ingen obehörig kan ta del av insamlade data. Vid redovisning av examensarbetet är 

alla uppgifter fingerade. 

   Genom att bekräfta att du har tagit del av denna information samtycker du till att 

deltaga i studien utifrån de förutsättningar som precis har presenterats.  

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Vänligen 

Mattis Jönsson mattis.jonsson0521@stud.hkr.se 

Cecilia Larsson cecilia.larsson0029@stud.hkr.se  

 

Handledare 

Christoffer Dahl christoffer.dahl@hkr.se   

mailto:mattis.jonsson0521@stud.hkr.se
mailto:cecilia.larsson0029@stud.hkr.se
mailto:christoffer.dahl@hkr.se
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 

• Hur länge har du varit verksam som lärare? 

• I vilket/vilka ämnen undervisar du främst i? 

• I vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

• Anser du att det är viktigt att fokusera på elevernas skrivutveckling lika 

mycket i respektive ämne? Varför/varför inte? 

• Vilka utmaningar ser du med skrivutveckling i just ditt ämne? 

• Hur lägger du upp arbetet med elevernas skrivutveckling? Sker det löpande 

eller lägger du in specifika arbetsområden under terminen som behandlar 

och fokuserar på skrivutveckling?  

• När eleverna skriver texter, används datorn alltid som ett verktyg för detta? 

(för- och nackdelar med papper/penna vs. dator) 

• Om ni använder datorer vid skrivning, plockas rättstavningsprogrammet 

bort ibland? 

• Vilka metoder finns som stöttning för eleverna i ditt klassrum när de 

skriver? Exempelvis texttriangel, skrivhjul, gå genom varandras texter?  

• Hur arbetar du formativt med dina elevers texter? Ge exempel 

• Hur arbetar du summativt med dina elevers texter? Ge exempel  

• Hur arbetar du med feedback när det gäller elevers skrivutveckling? 

Exempelvis, skriver du kommentarer direkt i texten? Markerar felstavade 

ord? 

• Tycker du att det är viktigt att arbeta ämnesöverskridande med elevers 

skrivutveckling? Vilka för- och nackdelar ser du? Exempelvis i No, 

fokuserar man enbart på ämnesspecifika ord eller man tittar även på övrig 

stavning och meningsuppbyggnad? 

 


