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Förord 
 
Under mina yrkesverksamma år som lärare i grundskolans mellanår fördjupades min 
medvetenhet om språkets betydelse som redskap för elevernas lärande. Detta blev speciellt 
uppenbart för mig när jag undervisade klasser där majoriteten av eleverna hade ett annat 
modersmål än det svenska. Genom denna studie har jag fått en möjlighet att fördjupa mina 
kunskaper om elevers skrivande. Det har varit både spännande och lärorikt att studera elevers 
skrivna texter utan att vara bunden vid lärarrollen. Förmånen att få inta en distanserad position 
och följa elevers arbete på ett systematiskt och nära sätt har jag upplevt som privilegierat och 
ansvarsfullt. 
 
Jag vill rikta ett stort och varmt tack till de fyra lärare som under insamlandet av materialet till 
min studie har delat med sig av sina erfarenheter och tankar i samtal och diskussioner. På ett 
generöst sätt har ni låtit mig delta i förarbetet inför ett temaarbete inom SO-ämnet och därefter 
gett mig löpande insyn i det som genomförts på lektionerna under temats gång. Tack alla 
elever som med stor tillit lämnade över sina skrivna texter till mig för vidare analys! Genom 
era texter har jag lärt mig väldigt mycket. 
 
Jag vill också rikta ett stort och innerligt tack till min handledare, Caroline Liberg, som med 
stort tålamod och kunskap har handlett mig under arbetets gång.  
 
Ett varmt tack riktar jag även till mina nära kollegor och min familj som hela tiden 
uppmuntrat och stöttat mig i mitt arbete med uppsatsen. 
 
 
Britt Maria Holtz 
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Sammanfattning 
 
Språkets betydelse för elevers lärande, utveckling och förmåga att delta som aktiva 
samhällsmedborgare kan inte nog framhållas. För att stödja elever i deras skriftspråkliga 
utveckling behövs därför lärare med kunskap om texters uppbyggnad i olika ämnen men även 
med förmåga att förmedla denna kunskap vidare till eleverna. 
 
Den aktuella studien presenterar en analys av elevtexter inom religionsämnet med fokus på 
texttyp och skrivrörlighet. Två analysmodeller nyttjades för detta ändamål. Analysmodell I 
användes för att söka efter vilka texttyper eleverna använde sig av i skrift. Den andra 
analysmodellen fokuserades på hur eleverna formulerade sig i relation till ett ämnesinnehåll, i 
detta arbete benämnt skrivrörlighet (Analysmodell II).  
 
Resultatet visade att eleverna använde återberättande, berättande och 
diskuterande/argumenterande texttyper. Den återberättande texttypen användes mest frekvent 
antingen ensamt eller i kombination med annan texttyp.  
 
Vid tre av fem skrivtillfällen användes olika kombinationer av skrivrörligheter. Dessa 
kombinationer användes mest frekvent då ämnesinnehåll och skrivuppgifter engagerade 
eleverna. 
 
Min slutsats av studien är att bedömning av elevtexter utifrån texttyp och skrivrörlighet ger ett 
värdefullt perspektiv på elevers skrivutveckling.  
 
Nyckelord: Elevtexter, skrivrörlighet, textanalys, texttyper  
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Inledning 
 
Dagens och morgondagens samhälle ställer stora krav på medborgarnas förmåga att använda 
språket i såväl tal som skrift samt att kritiskt värdera och ta till sig information i olika 
sammanhang. Under skoltiden förväntas elever erövra ny kunskap samt att utvecklas i det 
talade och skrivna språket för att som vuxna aktivt kunna delta i det demokratiska samhället 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Genom lärarens undervisning, där elever möter olika typer 
av texter i varierande språkliga situationer skall elever medvetandegöras om sitt lärande och 
bli förtrogna med de språkliga mönster som värdesätts och används i olika 
undervisningsämnen (Skolverket, 2000). Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle vilket 
blir synligt i skolan och dess undervisningsmiljö. De elever som börjar i skolan har sin 
bakgrund i skilda sociokulturella miljöer och kommer till skolans verksamhet med varierande 
erfarenheter av det skriftspråksbaserade språk som används i skolan. Varje dag skriver och 
läser dessa elever texter i olika ämnen. Skolarbetet ställer krav på elevernas förmåga att förstå 
och använda olika ämnesspråk i både tal och skrift och dessa krav är eleverna inte alltid 
förberedda inför (Lindberg, 2007).  
 
Språkets betydelse för lärprocessen och förmågan att förmedla den inlärda kunskapen betonas 
av flera forskare. Att lära sig innebär inte endast att fånga upp ny kunskap inom ett 
ämnesområde. Det inbegriper även möjligheten att integrera ny kunskap med tidigare 
erfarenheter och att använda den kunskapen till att reflektera över olika perspektiv, dra 
slutsatser och att kritiskt granska det som förmedlas via olika medier (Garme, 1993). 
Medvetenheten om språkets betydelse som redskap för elevers lärande har fördjupats under 
min yrkesverksamma tid i grundskolans mellanår. Insikten om detta blev tydligare när jag fick 
förmånen att arbeta med klasser där majoriteten av eleverna hade ett annat modersmål än det 
svenska. För att ge dessa elever möjlighet att mötas och utvecklas i språket blev det 
nödvändigt att i all undervisning ge eleverna rikligt med tillfällen att praktisera språket i både 
tal och skrift.  
 
Under flera år arbetade jag med samarbetsövningar i klassrummet, enligt modellen Complex 
Instruction (Cohen, 1994), där stödstrukturer såsom kortskrivande och samtal i små 
elevgrupper var grundläggande förberedelser inför en längre individuell skrivuppgift. 
Erfarenheten från detta arbetssätt är att stödstrukturen hade god effekt både på elevernas 
inhämtande av ämneskunskaper och på de texter som de avslutningsvis producerade. Någon 
djupare analys av elevtexterna genomfördes dock aldrig. Genom den föreliggande studien har 
jag fått en möjlighet att närmare analysera elevtexter författade av elever i grundskolans 
mellanår under ett temaarbete i religionsämnet. Dessa texter är av kategorin brukstexter, där 
syftet med skrivandet av texten är att skapa förståelse och att orientera sig inom ett ämne 
(Hellspong & Ledin, 1997). 
 
 

Syfte   
 
Det övergripande syftet med denna studie är att söka kunskap om hur elever formulerar sig i 
skrift. Dels studeras förekomsten av olika texttyper i elevtexterna och vad som utmärker 
elevernas sätt att använda dessa texttyper. Dels undersöks hur elever formulerar sig i sina 
texter i relation till ett ämnesinnehåll, i studien benämnt skrivrörlighet. Syftet med studien är 
även att utveckla och pröva en ny analysmodell för bedömning av skrivrörlighet med 
målsättning att undersöka vilka typer och variationer av skrivrörlighet eleverna använder sig 
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av vid olika skrivtillfällen. Studien genomförs i syfte att söka nya perspektiv för att synliggöra 
och bedöma kvalitéer i elevers texter.  
 
 

Teoretisk grund 
 
Detta avsnitt inleds med en översiktlig redogörelse av det sociokulturella perspektivet på 
lärande. Därefter följer beskrivningar av begreppen formell respektive funktionell språksyn 
samt skrivdiskurs. Avslutningsvis ges en kort sammanfattande översikt av forskningsmetoden 
Grounded Theory.   
 
Det sociokulturella perspektivet på interaktionen i lärandet 
 
I det sociokulturella perspektivet på lärandet är samspelet mellan de som lär sig och 
omvärlden helt avgörande. Lärandet ses som en process vilken äger rum i ett socialt 
sammanhang, i en kontext, där den lärande människan är socialt, kulturellt och historiskt 
situerad. Begreppsbildning och tänkande sker i en interaktion där vi använder oss av 
sociokulturella redskap såsom t.ex. språk, symboler, tecken och gester till stöd för vårt lärande 
och tänkande (Vygotskij, 1999). 
 
Språkinlärning och lärande av kunskaper i skolan bygger inledningsvis i stor utsträckning på 
imitation och modellinlärning. Vygotskij ser på imitation som en aktiv och särskiljande 
process, där den som imiterar skapar sin egen kunskap. Lärande och utveckling äger rum i den 
närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development). Detta begrepp är centralt hos 
Vygotskij och visar på det samspel som finns mellan utveckling och social omgivning. Barnet 
kan, utifrån sin aktuella utvecklingsnivå, nå den närmaste högre utvecklingsnivån med hjälp 
av en vuxen, alternativt en duktig kamrat eller kulturella hjälpmedel (Vygotskij, 1999). 
Utveckling inom den närmaste utvecklingszonen visar på ett ömsesidigt förhållande och 
samspel mellan barn och vuxna eller en duktig kamrat (Hoel, 2001). Hoel talar om en 
gemensam utvecklingszon som skapas av de samarbetande parterna genom interaktion. 
”Dialogen är ett forum där olika perspektiv möts, där parterna bygger vidare på varandras 
tankar, där de prövar olika tolkningar och tillsammans konstruerar mening” (Hoel, 2001 s. 90-
91). 
 
Det sociala samspelet och den kultur vi tillhör påverkar vårt tänkande och agerande i olika 
situationer. I dessa situationer är språket ett praktiskt redskap som även ger möjlighet att 
distansera oss till upplevelser samt att vrida och vända på våra erfarenheter och skapa nya 
vinklingar och perspektiv.  

 
Det är genom socialt samspel som vi kommer i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i de 
sätt att tänka och handla som är framträdande i vår kulturella omgivning. Språket tillåter oss att 
dela erfarenheter med andra människor men också att utveckla kunskaper i form av begrepp, 
teckensystem för räkning, mätning och en lång rad liknande resurser.  
(Säljö, 2000 s. 232) 

 
Vi lär oss färdigheter, ord och begrepp som sedan används i mötet med andra människor och i 
framtida situationer (Säljö, 2000). ”Att lära är att successivt skolas in i diskursiva system som 
man sedan tänker och kommunicerar med i olika verksamheter” (Säljö, 2000 s. 233). 
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Formell och funktionell syn på lärande 
 
Det föreligger olika teoretiska ståndpunkter och uppfattningar om hur människan utvecklar 
sitt språk och på vilket sätt lärande bör ske för att stödja språkutveckling hos elever. Formell 
och funktionell språksyn representerar två vanligen diskuterade sätt att se på språk och 
språkutveckling (Malmgren, 1996).  
 
Formell språksyn innebär att språkliga delfärdigheter tränas var för sig. Färdigheten tränas 
isolerat från innehåll och social kommunikation. Undervisningen sker stegvis och inleds med 
enkla moment inom en färdighet för att sedan successivt övergå till inlärning av mer 
komplicerade färdigheter. Eleven lär sig och tränar tekniken och blir på djupet medveten om 
dess form. Därefter kan den inövade färdigheten användas i en praktisk språksituation för ett 
bestämt syfte.  
 
I den funktionella språksynen är den grundläggande tanken att språket utvecklas i 
meningsfulla och kunskapssökande sammanhang. Eleverna läser, talar och skriver i verkliga 
situationer där språket är ett redskap för begreppsbildning och tänkande. Kommunikationen 
betonas som en nödvändig förutsättning för språkutveckling. Språket ses som en helhet där 
språkförmågan växer när språket används i genuina språksituationer (Malmgren, 1996). 
 
Språkets sociala natur och literacy - Skrivdiskurser 
 
I en översiktsartikel benämnd Discourses of writing and learning to write redogör Roz Ivanic 
(2004) för en metaanalys kring teori och forskning om skrivandet och skrivandets pedagogik. 
Hon identifierar sex skrivdiskurser (med diskurs menas kommunikation som involverar 
speciella kunskaper av olika slag och som innehar vissa särdrag), vilka beskrivs i en 
sammanställning med avseende på uppfattning och praxis i förhållande till undervisning i 
skrivande. Analysen introducerar och beskriver ett ramverk för analys av data hämtade från 
elevtexter. Centralt i denna analys är att samband dras mellan synsätt på språk, skrivande och 
lärande i skrivning samt metoder för skrivundervisning och bedömning av skrift. 
 
I ramverket beskrivs således sex skrivdiskurser. Undervisning i skrivdiskursen A skills 
discourse innebär att lära ut färdigheter såsom stavning, interpunktion, meningsbyggnad och 
grammatik, dvs. språkliga regler och mönster för skrivande.  A creativity discourse fokuserar 
på innehåll och stil där skribenten skriver utifrån ett ämnesområde. Skrivandet har här fokus 
på produkten och är inte en social verksamhet utan inriktad på den personliga kreativiteten. A 
process discourse riktar uppmärksamheten mot själva skrivprocessen. I skrivarbetet ingår 
planering, utkast till text, respons och revidering av texten. I A genre discourse är skrivandet 
inriktat på att anpassa språket till syftet med texten, vilket innebär inlärning av karaktäristika 
för olika texttyper/genrer. A social practices discourse betonar den sociala interaktionen där 
inlärning sker genom deltagande och inte genom direkt undervisning. Skrivandet är 
funktionellt och sker i ett sammanhang. I denna diskurs utgör elevtexten och det sammanhang 
som den skrivs i utgångspunkten för den efterföljande analysen. Skrivandet är en 
meningsskapande kommunikation i en social kontext där synsättet på lärande är att man lär 
sig skriva genom att skriva i verkliga situationer med verkliga motiv för skrivandet. Läraren 
använder sig av funktionella metoder och målinriktade kommunikationer där eleverna söker 
efter kunskap och funderar över sitt lärande. A sociopolitical discourse har likheter med den 
föregående diskursen eftersom den också betonar skrivandet i en kontext men den fokuserar 
också på en bredare politisk aspekt i skrivandet såsom makt och sociala styrkor. Ramverket 
kan användas för att identifiera olika skrivdiskurser i olika typer av texter. Författaren menar 
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att en omfattande skrivpedagogik kan integrera undervisningsmetoder från alla sex 
diskurserna även om det finns spänningar och motsägelser mellan dem (Ivanic, 2004). 
 
Språkets sociala natur och literacy (skriftspråkliga aktiviteter) har inte beaktas tillräckligt 
tydligt i olika styrdokument för språkundervisning enligt Ivanic. Författaren liknar språket vid 
en lök med fyra lager av skal. Med hjälp av den metaforen vill hon betona känslan av 
förbindelse mellan lagren och dessa olika skikt måste inkluderas vid en analys av språkliga 
texter. Innehållet i en text kan inte skiljas ifrån mentala och sociala aspekter av skrivandet.  
 
Den innersta delen av ”löken” består av språkets verbala innehåll, själva texten. Ett bredare 
synsätt än den innersta delen, lager två, inkluderar de tankar som förekommer hos de personer 
som är inblandade i skrivandet av texten. Fokus i detta lager ligger på den mentala processen 
att ge texten en mening. Ett mer övergripande synsätt på språket innehåller även sociala och 
kulturella aspekter (lager tre och fyra). Lager tre refererar till det sociala sammanhang i vilket 
språket används. Lager fyra utgår ifrån ett socio-politiskt synsätt på språket. Det innehåller de 
för skribenten tillgängliga sociokulturella resurserna för kommunikation, dvs. de multimodala 
praktiker, diskurser och genrer som stöds av de kulturella sammanhang inom vilket 
språkandet äger rum och de privilegierade mönster och maktrelationer som existerar mellan 
dessa (Ivanic, 2004). 
 
Grundad teori (Grounded Theory) 
 
Forskningsmetoden Grundad teori skapades av Anselm Strauss och Barney Glaser. Enligt 
Hartman (2004), beskriver metoden en interaktiv process som är noga styrd av metodregler. 
Den är både fri och ofri. Fri, i bemärkelsen att forskare inte utgår från en redan förutsatt 
teoribildning. Teorin grundas istället på data framtagna ur forskningsmaterialet. Ofri, i 
bemärkelsen att det finns noggranna anvisningar hur man skall gå tillväga i en undersökning 
(Hartman, 2004). 
 
Forskningsprocessen omfattar tre olika faser genom vilka teorin gradvis utkristalliseras. 
Strauss och Glaser är dock, fortfarande enligt Hartman, oense om hur teorin växer fram. 
Strauss utgår ifrån att forskaren redan från början har en uppfattning om vilka aspekter inom 
problemområdet han/hon vill undersöka.  
 
Glaser menar däremot att forskningsprocessen inleds med så få förutfattade uppfattningar som 
möjligt. På förhand formulerade problemställningar får inte styra analysen. Upptäckterna vid 
genomläsning av det empiriska materialet avgör fokus för undersökningen. I den första fasen, 
enligt Glaser, försöker forskaren finna kategorier. Fasen kallas den öppna fasen, vilket 
innebär att man låter det vara öppet vilka kategorier som sedan kommer att visa sig vara 
relevanta. I denna fas utkristalliserar sig en kärnkategori, dvs. den kategori som beskriver en 
central problematik för undersökningen. I den påföljande selektiva fasen koncentrerar 
undersökaren sig på några av de påträffade kategorierna och väljer bort andra. De kategorier 
som väljs är relaterade till kärnkategorin. Fas två innebär ett slags sorteringsarbete där man 
tydligare försöker bestämma kategoriernas egenskaper. Den teoretiska fasen är den sista fasen 
i undersökningen. Här tar men reda på hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra och 
formulerar hypoteser. Den teoretiska fasen avslutas med en sammanfattning (Hartman, 2004). 
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Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt ges en översikt över forskningen rörande elevers skrivande och språkets 
betydelse för elevers lärande i skolverksamheten. Inledningsvis ges en kort sammanfattning 
av en utvärderingsrapport vilken beskriver hur elevers läs- och skrivutveckling stöds i 
undervisningen vid Uppsala kommuns skolor. Därefter följer en litteraturredovisning under 
rubrikerna: Språkets betydelse för lärandet, Olika former av skrivande, Stödstrukturer för 
skrivande samt Genrer. Avslutningsvis återges anvisningar och mål ur grundskolan 
styrdokument, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) samt kursplanerna för ämnet svenska 
och samhällsorienterande ämnen (Skolverket, 2000), vilka anknyter till studien. 
 
Läs- och skrivutveckling i skolan 
 
På uppdrag av Uppsala kommun har Caroline Liberg vid Uppsala universitet tillsammans med 
Helena Eklund utvärderat hur elevers läs- och skrivutvecklingen stöds i kommunens skolor 
samt hur läsandet och skrivandet används för att stödja elevernas inhämtande av kunskap i 
skolår 4 till 9 och gymnasiet (Liberg & Eklund, 2005). I rapporten konstateras att alltför lite 
stöd gavs till eleverna i läs- och skrivarbetet i skolorna. Ett starkt eftersatt område inom 
samtliga ämnen och i alla skolår är enligt enkätsvaren arbetet med läs- och skrivstrategier. 
Liberg och Eklund menar att värdet av att själv kunna medvetandegöra sitt eget läsande och 
skrivande och även förstå varför man gör som man gör, innebär att äga en metakognitiv 
förmåga. Denna metakognitiva förmåga anses vara en viktig faktor för en god 
utvecklingsprognos för läsande och skrivande.  
 
Liberg och Eklund fann i sin undersökning att valet av texter dominerades av läromedel och 
faktatexter i NO- och SO-ämnena och av skönlitteratur i svenskämnet. Skönlitteraturen lyfts 
fram som en väg in i de aktuella frågeställningarna i undervisningen, oavsett ämnesområde. 
Skönlitteraturen är mer tillgänglig för läsaren på grund av sin berättande struktur samt 
kronologiska förlopp. Läsaren kan lätt identifiera sig med berättandets karaktär.  
 
Läromedel och faktatexter har en mer komplex struktur och behandlar generaliserande och 
abstrakta förhållanden. Dessa texter kräver att läsaren kan dra slutsatser och göra inferenser, 
vilket innebär att läsa mellan raderna och på så sätt ge texten en personlig innebörd. 
Bearbetning av faktatexter kräver en större ansträngning att förstå än att ta sig in i en 
skönlitterär text. Elevinriktade arbetsformer får i många fall stå tillbaka för mer text- och 
individinriktade moment. Utvärderingen visade även att elevers texter sällan användes som 
resurs i klassrummen. 
 
De brister i läs- och skrivundervisningen som rapporten pekar på kan förklaras med att det 
stora flertalet lärare inte har utbildning inom området läs- och skrivutveckling och att 
kompetensutvecklingen inom området inte är särskilt utbredd. Resultaten som redovisas i den 
ovan refererade rapporten stämmer väl överens med de slutsatser som redovisades i 
Skolverkets rapport, Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Skolverket, 1999).  
 
Språkets betydelse för lärandet 
 
Elevers språkutveckling under skoltiden handlar om att bredda och fördjupa den egna 
språkliga repertoaren och att utveckla språkliga redskap för att bättre kunna tillgodogöra sig 
ämnesundervisningen. Lärandet innebär att eleven ges möjlighet att dels tillägna sig olika 
fackspråk för att kunna förstå och tillgodogöra sig ett ämnesinnehåll och dels kunna 
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kommunicera sin kunskap i tal och skrift i enlighet med de språkliga drag som kännetecknar 
ämnesområdet (Lindberg, 2007). Skrivandet har därför betydelse som stöd för tänkandet på en 
högre nivå, benämnt ”higher-order thinking”. I sin forskning fann Lucia Mason att elever som 
nedtecknade förklaringar till sina idéer klarade påföljande prov bättre än elever som använde 
enkla skrivformer såsom anteckningar, tankekartor, sammanfattningar eller översikter 
(Mason, 2001). Hon menar att elever är metakognitivt engagerade på en högre nivå i 
undersökande klassrum än i klassrum där lärandet sker på en mer formell icke 
experimenterande nivå.  
 

Through writing they communicate and think critically about ideas and conceptions in order to 
collectively produce and advance shared theories.  
(Mason, 2001 s. 309)  
 

Eleverna kan i en sådan miljö för lärande med hjälp av ett yttre språk (tal- och skriftspråk) få 
syn på och bearbeta sina tankar och på så sätt nå en djupare insikt. Eleverna utvecklar 
successivt sin förmåga att uttrycka sig i skrift så att andra läsare kan förstå deras tankar och 
förklaringar (Hemberg, 1995).  
 

…tillgång till skriftspråket är en förutsättning för att den inre världens föreställningar ska 
utvecklas mot ett abstrakt vetenskapligt tänkande.  
(Hemberg, 1995 s. 55) 

 
Det är viktigt att elever skriver ofta i såväl olika situationer som på skilda sätt. Språkarbetet 
måste vara aktivt och meningsfullt och försiggå i genuina och autentiska situationer. 
Uppgifterna syftar till att ge eleverna möjlighet att använda sina tidigare språkkunskaper, 
erfarenheter och intressen (Björk, 1995). Det är först då som ett lärande med kvalitativ 
förändring i tänkandet kan äga rum. Björk lyfter också fram att den absoluta styrkan med 
skrivandet är det skrivna språkets egenskap som ett bestående medium som man kan 
återvända till, reflektera över och dra slutsatser utifrån. Det är en fördel om eleverna kan 
verbalisera de frågor som väckts hos dem inför ett nytt ämnesinnehåll. På det sättet kan 
läraren få vetskap om elevens egen vilja och intresse för sitt eget lärande. Inför ett nytt 
arbetsmoment/ämnesområde har eleven då en slags referensram med vilkens hjälp han/hon 
kan fånga upp relevanta uppgifter för att få svar på sina frågor. Eleven får ett personligt 
engagemang i ämnet utifrån sina egna behov och får då en möjlighet att ta ansvar för sin egen 
inlärning (Björk, 1995). 
 
Situationer och texter kan tolkas på en rad skilda sätt. I samtal med klasskamrater kan 
eleverna bearbeta ett undervisningsinnehåll och få andras perspektiv och uppfattningar om 
ämnesområdet. I sökandet efter kunskap handlar det inte nödvändigtvis om att ha rätt eller fel. 
Det finns olika saker som väcker elevers intresse. Lärobokstexten och det som läraren berättar 
är ingen absolut kunskap. Det finns mängder av tolkningar och versioner och det är denna 
kunskap som är viktig att skolan presenterar och utmanar eleverna i (Björk, 1995).  
 
Olika former av skrivande  
 
I sin bok tar Olga Dysthe upp två former av skrivande i skolan med utgångspunkt från dess 
syfte (Dysthe, 1996). Den första formen av skrivande handlar om att tänka, lära sig och 
utforska ett visst ämnesområde. Där berör skrivandet enbart skribenten. Skrivandet innebär att 
föra ett slags samtal med ett papper, en dialog med sig själv. De formella kraven är inte 
betydelsefulla. Skrivandet sker för att synliggöra tankar samt att reflektera över det som sägs 
eller läses. Texten kan vara svår att förstå för en utomstående då den inte har någon annan 
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läsare i sikte förutom jaget. Detta är ett förenklat skrivande som endast är meningsfullt för 
skribenten. Den första formen av skrivandet ”har ett egenvärde som en del av en 
tankeprocess. Det är också det första steget på vägen till kommunikativt skrivande” (Dysthe, 
1996 s. 94). Den andra formen handlar om att kunna kommunicera och presentera ett stoff och 
får betraktas som mer formell. Här måste skribenten vara tydlig med sitt budskap så att 
mottagaren förstår vad som förmedlas och han/hon måste hela tiden tänka på vad mottagaren 
behöver veta för att förstå innehållet (Dysthe, 1996). 
 
Stödstrukturer för skrivande 
 
Begreppet scaffolding eller ”byggnadsställning” är myntat av Jerome Bruner och beskriver 
det stöd som elever ges inom den närmaste utvecklingszonen (Wood, Bruner & Ross, 1976). 
Scaffolding omfattar det stöd som eleven får av sin lärare och/eller en duktig kamrat för att 
utföra de arbetsuppgifter som inte klaras av på egen hand. Modeller, läromedel, instruktioner, 
riktlinjer, arbetsformer och olika hjälpmedel till stöd för lärandet är alla olika former av 
byggnadsställningar. Dessa kan rivas när de inte längre behövs och nya kan sättas upp inför 
det fortsatta lärandet. Lärande och undervisning är ömsesidiga processer där elever i en 
samarbetssituation kan inta komplementära roller med tanke på de förmågor, erfarenheter och 
kunskaper de innehar i ämnet. 
 
Elevsamarbete kring elevernas egna texter ger goda möjligheter till lärandet genom förebilder. 
I samarbetet kring texterna,  
 

… får de tillgång till kunskaper, tankar, textmönster, språkliga uttrycksformer, skrivstrategier 
och annat som de kan ha nytta av i sitt eget skrivande. 
(Hoel, 2001 s. 97) 
 

Betydelsen av klassrumsaktiviteter vilka betonar begreppsmässig förståelse, ”real-life”- 
tillämpning, språkanvändning och smågruppsarbete beskrivs av Léonard P. Rivard i en 
forskningsrapport (Rivard, 2003). Dessa aktiviteter kan vara särskilt effektiva för att öka 
lärandet hos svaga, underpresterande och skoltrötta elever som traditionellt sett blir 
marginaliserade av undervisningssystemet. I sin forskning kom Rivard fram till att 
lågpresterande elever lärde sig mer genom samtal och skrivande i kombination och visade 
även bättre bibehållet lärande över tid.  Intressant är att även högpresterande elever gynnas av 
att arbeta i heterogena grupper (Rivard, 2003). Forskaren betonar kamratsamtalets betydelse 
för lärandet. Samarbetet är användbart för att dela med sig av sina idéer men den enskilda 
eleven kan fortfarande sträcka sig bortom gruppens kollektiva förståelse men kan även hålla 
tillbaka information från kamrater.  
 
Skrivandet ingår precis som läsandet i ett kommunikativt rum där samtalet, läsandet och 
skrivandet är förenat till en helhet. Det skrivna ska kunna läsas av andra och fungera som ett 
underlag för samtal (Liberg, 2007). Genom samtalet förstärks innehållet i texten och 
upplevelsen av textinnehållet fördjupas. För att utveckla elevers läsande och skrivande behövs 
samtalet kring det lästa och skrivna. Liberg beskriver samtalet som ”en brygga in i de 
skriftspråkliga världarna” (Liberg, 2007 s. 29). Samtalet kan hjälpa eleverna till en fördjupad 
förståelse till det som läses eller skrivs. Eleverna kan också samtala om det nyligen lästa och 
skrivna kopplat till sina erfarenheter och tidigare kunskaper. De elever som får möjlighet att 
ingå i en mängd olika läs- och skrivsammanhang där man använder ett mer generellt och 
dekontextualiserat språk - har en bättre läs- och skrivprognos än elever som inte får denna 
erfarenhet (Liberg, 2007). 
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Genrer  
 
Den moderna genreteorin bygger på uppfattningen att genrer är knutna till sociala handlingar. 
Genrer har även beskrivits som tillgängliga mönster för kommunikativa yttringar (Hoel, 
2001). Hoel hänvisar till den ryska forskaren Bakhtin vilken bidragit till denna nya syn på 
genrer. Enligt Bakhtin är allt språkbruk dialogiskt. Språket skapas och utvecklas i interaktion 
med andra människor. ”Genrer är strukturer som ingår i och som utvecklas genom olika 
områden av mänsklig aktivitet” (Hoel, 2001 s. 59). Enligt Hoel är genrer flexibla och 
föränderliga mönster som består av följande fyra grundelement: 
 

 Innehållet – det som vi önskar uttrycka 
 Formen – sättet att organisera tankar och ord 
 Funktionen – syftet med det skrivna eller talade 
 Den konkreta situationen – med dess många dimensioner och kontexter 

 
”Att lära sig en genre” innebär att lära sig och införliva olika former av kommunikativ och 
social praxis (Hoel, 2001 s. 60). Genom att delta i olika språkliga aktiviteter tar vi till oss och 
lagrar olika textmönster och sätt att uttrycka oss. Dessa kan vi plocka fram efter behov och 
situation. 
 
Istället för begreppet genre använder Pauline Gibbons (2002) begreppet texttyper för de 
”genrer” som förknippas med skolundervisning till skillnad från de genrer som förkommer 
utanför skolan.  
 
Gibbons lyfter fram olika genrers/texttypers särdrag. En genre har följande egenskaper: 
 

 ett specifikt syfte 
 en övergripande struktur 
 specifika språkliga drag 
 den delas av dem som ingår i den kulturen 

 
De texttyper Gibbons förknippar med skolmiljön är: återgivande, narrativa/berättande, 
beskrivande, instruerande, diskuterande/argumenterande.  
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I Gibbons bok finns nedanstående tablå över de i skolan vanligast förekommande texttyperna 
och deras kännetecken (Gibbons, 2002 s. 89). 

 
 
Tanken med undervisning om vad som kännetecknar texttyper är inte att eleverna slaviskt ska 
följa dessa som regler när de skriver. Medvetenheten och kunskapen om texttyper ger eleven 
möjlighet att experimentera med språket och att utföra medvetna val i sitt skrivande (Gibbons, 
2002). Denna åsikt delas av en av företrädarna i den s.k. australiensiska genreskolan, Mary J. 
Schleppegrell. Hon betonar att det är vanligt att elever blandar olika genrer i en och samma 
text när de provar sig fram mot ett mer akademiskt sätt att skriva.  

 
Because school is a culture with its own expectations for particular ways of using language, 
students need to learn about the languages of schooling and the purposes for which they are 
useful. 
(Schleppegrell, 2004 s. 83) 

 
Skolan har, enligt Frøydis Hertzberg, lyckats med att utbilda elever till goda skribenter när det 
gäller den narrativa genren men inte lyckats lika bra med att utveckla elevernas 
skrivkompetens i den argumenterande genren (Hertzberg, 2006). Orsakerna till detta är 
elevers vana vid narrativa textmönster men brist på erfarenheter av argumenterande texter i 
såväl tal som skrift. Hertzberg framhåller vikten av att låta elever skriva i andra ämnen 
förutom ”svenskämnet” för att träna den argumenterande genren. Hon betonar lärarens 
möjligheter att skapa situationer och modeller till stöd för elevernas skrivande och framhåller 
betydelsen av att elever lär sig behärska andra genrer förutom den narrativa (Hertzberg, 
2006). 
 
Textrörlighet  
 
Förmågan till textrörlighet är en viktig aspekt av elevers läs- och skrivutveckling. Förmågan 
att ”röra sig i texter” stödjer kunskapsutvecklandet inom ett ämnesområde och ger eleverna en 
möjlighet till en djupare förståelse av de texter som de läser (Liberg, 2007). I en tidig version 
av begreppet textrörlighet beskriver Liberg tre olika typer: framåtriktad, bakåtriktad och 
utåtriktad textrörlighet (Björk & Liberg, 1996).  
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Framåtriktad textrörlighet innebär att eleven använder sig av det som hon tidigare läst eller 
skrivit för att förstå kommande textinnehåll eller för att skapa en fortsättning på sitt eget 
skrivande.  
 
Bakåtriktad textrörlighet innebär att eleven använder det hon nyligen läst eller skrivit för att 
fördjupa sin förståelse av det hon läst tidigare eller för att förändra det hon skrivit tidigare.  
 
Utåtriktad textrörlighet innebär att man frångår den lästa texten och kopplar innehållet till 
tidigare kunskaper och erfarenheter. 
 
Textrörlighet handlar om elevens hela förhållningssätt till lästa texter men även till elevers 
egna skrivalster (Wiksten Folkeryd et al, 2006). Elever med avancerad förmåga till 
textrörlighet kan samtala om texter på flera olika sätt och med olika djup. I en 
vidareutveckling av begreppet textrörlighet diskuterar Wiksten Folkeryd et al, (2006 s. 170-
179) tre typer av textrörlighet: textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv rörlighet. 
 
Textbaserad rörlighet innebär att eleven befinner sig i texten på ord-, sats- eller heltextnivå. 
Eleven kommenterar innehåll och struktur i texten på en ytlig och/eller djup nivå. Den 
textbaserade rörligheten inkluderar de tidigare beskrivna textrörligheterna benämnda 
framåtriktad och bakåtriktad. 
 
Rörlighet utåt innebär att eleven befinner sig i texten och associerar denna till sin egen 
erfarenhetsvärld, upplevelser och tankar.  
 
Interaktiv rörlighet innebär att eleven är medveten om syftet med texten och att hon skriver 
till en mottagare. Detta betyder att eleven kan distansera sig från texten och fundera över vad 
hon vill uppnå med den. 
 
Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2006)  framhåller vikten av att ta hänsyn till de 
kulturer som finns kring läsning och skrivning inom olika ämnen när man diskuterar elevers 
textrörlighet. Uppgifter och texter har olika funktion och kraven som ställs på dem varierar. 
De menar att elevers arbete med texter inom olika ämnesområden kan fördjupa och förstärka 
lärandet om eleverna ges möjlighet att utveckla de olika typerna av textrörlighet. 
 

 
Anvisningar och mål ur grundskolans styrdokument 
 
Grundskolans styrdokument lyfter fram anvisningar och mål angående elevers skrivande, 
språkutveckling och kunskaper i språkhantering. I följande text refereras de delar av 
läroplanen, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) och kursplanerna för ämnena svenska 
och samhällsorienterande ämnen (Skolverket, 2000), som på olika sätt anknyter till syftet med 
denna studie dvs. att studera och analysera elevers skrivna texter. 
 
Lpo 94  
 
Grundskolans läroplan, Lpo 94, betonar alla lärares ansvar för elevers språk- och 
kunskapsutveckling, oavsett ämne. Ett syfte är att utveckla elevens möjligheter att 
kommunicera med dessa ämnens specifika språk och uttrycksformer. 
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet framhålls 
att eleverna måste få rika tillfällen att samtala, läsa och skriva för att utveckla ett rikt och 
nyanserat språk. De ska även under grundskoletiden utveckla sin förmåga att lyssna till andra, 
diskutera och argumentera. Lpo 94 betonar även vikten av att kunna reflektera över 
erfarenheter och att kritisk granska och värdera den kunskap som behandlas. 
I styrdokumentet finns bl.a. följande mål beskrivna: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
 
 lär sig att utforska, lära och arbeta självständigt och tillsammans med andra 

 
 befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper 

som förnuftsmässiga och etiska överväganden 
 

 utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk 
 

 lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper för att 
- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
- reflektera över erfarenheter och 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 11-12) 

 
Kursplanen i svenska 
 
Den kommunikativa färdigheten betonas starkt i kursplanen för ämnet svenska, vilket bland 
annat kommer till uttryck i följande citat:  
 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete 
med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. 
Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 
kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.  
(Skolverket 2000 s. 96) 

 
I styrdokumentet finns bl.a. följande mål beskrivna: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev 
 
 utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka 

sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, 
lärande, kontakt och påverkan  

 
 utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som 

texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera  
 
 utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär  
(Skolverket 2000, s. 97) 

 
Mål att uppnå i slutet av det femte skolåret är att 
 
 kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation 

 (Skolverket 2000, s. 99) 
 

Av kursplanen framgår att skolan har en viktig uppgift i att arrangera lärandet på ett sådant 
sätt att elever utmanas att använda sitt språk i skilda situationer och med olika syften så att en 
språklig säkerhet i tal och skrift utvecklas. Språk-, kunskaps- och identitetsutveckling hänger 
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nära samman. Det är viktigt att elever har kunskaper om och hur språket kan användas och att 
de vill, vågar och kan använda sig av sitt språk som ett redskap för olika syften (Skolverket, 
2000). 
 
Kursplanen i samhällsorienterande ämnen 
 
I grundskolans läroplan betonas vikten av att alla lärare i skolans olika ämnen tar ett ansvar 
för elevers språkutveckling. Det är därför intressant att ta del av kursplanen för de 
samhällsorienterade ämnena och då särskilt kursplanen för religionsämnet. 
 
I den gemensamma texten för samhällsorienterande ämnen påträffas endast nedanstående 
målbeskrivning som anknyter till ämnesspråket. 
 

Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att 
eleven 

 
 förstår centrala begrepp som gör det möjligt att på ett självständigt sätt söka,  

bilda och använda kunskap om samhällsfrågor  
(Skolverket, 2000 s. 66) 

 
Centralt inom ämnesområdet är förmågan att ”söka, granska, välja, strukturera, kritiskt 
värdera, integrera och redovisa information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, 
musik och rörelse” (Skolverket, 2000 s. 68). Kursplanen betonar således vikten av att eleverna 
orienterar sig i olika informationsmiljöer och källor dvs. förmågor som anses viktiga att 
behärska i det dagliga livet. 
 
I kursplanen för religionsämnet påträffas följande mål med anknytning till språk och 
språkanvändning: 
 

Mål som eleven ska uppnå i slutet av det femte skolåret är att 

 kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga 
situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn och 
ungdomslitteratur  

 
 kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom 

berättelser från några andra traditioner och känna till vad de betyder för dem som 
brukar dem  
(Skolverket, 2000 s. 84) 

 
Av kursplanen för religionsämnet framgår att eleverna ska kunna återge texter ur bibeln men i 
övrigt omnämns inte betydelsen av att utveckla elevers ämnesspråk i undervisningen. 
Däremot betonas vad eleverna ska studera inom ämnesområdet såsom livsfrågor, etik, tro och 
traditioner. I texten lyfts samtal och reflektion kring livsfrågor fram som viktiga 
kunskapsområden (Skolverket, 2000). 
 
Sammanfattning av styrdokumenten, Lpo 94 och kursplaner 
 
Styrdokumenten betonar följaktligen vikten av att elever ges rikligt med tillfällen att träna och 
utveckla sin kommunikativa förmåga i olika sammanhang. Denna förmåga handlar om att 
kunna samtala, läsa och skriva men också att kunna, vilja och våga uttrycka egna tankar samt 
att diskutera och argumentera tillsammans med andra. Det är också viktigt att elever utvecklar 
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förmågan till reflektion, ifrågasättande, tolkning och värdering av texter och andra utsagor. 
Vikten av att variera arbetsformer och arbetssätt lyfts fram i styrdokumenten. I kursplanerna 
för samhällsorienterande ämnen och religion saknas målbeskrivning vad gäller utveckling av 
elevers ämnesspråk.  
 
 

Problemställningar 
 
Elevers texter kan bedömas, analyseras och tolkas ur en rad perspektiv. Elevtexterna som 
utgör det empiriska materialet i denna uppsats analyserades utifrån nedanstående 
problemställningar. 
 
1. 
a. Vilka texttyper använder eleverna i sina texter? 
b. Vad utmärker elevernas sätt att använda de olika texttyperna? 
 
2. 
a. Vilka typer av skrivrörlighet använder eleverna i sina texter? 
b. Vilka variationer och kombinationer av skrivrörlighet urskiljs vid de olika skrivtillfällena? 
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Metod      
 
Det övergripande syftet med denna studie var att söka kunskap om hur elever formulerade sig 
i skrift. Det syftet har i denna studie operationaliserats i termer av texttyper i elevtexterna 
samt skrivrörlighet dvs. elevers sätt att formulera sig i relation till ett ämnesinnehåll, för 
beskrivning av begreppet skrivrörlighet se sidan 24. Syftet var även att utveckla och pröva en 
ny analysmodell för det som här benämns som bedömning av skrivrörlighet. I arbetet med att 
analysera elevtexter skrivna inom SO-ämnet användes av dessa anledningar två 
analysmodeller.  
 
I Analysmodell I undersöktes vilka texttyper eleverna använde i sina texter. Analysmodellen 
bygger på en indelning av texttyper utifrån språkliga drag/kännetecken.  
 
Analysmodell II syftade till att undersöka vilka typer av skrivrörligheter som eleverna 
använde sig av i sitt skrivande. Analysmodellen syftade till att pröva begreppet skrivrörlighet 
vilket är ett begrepp som definierats för denna studie.  
 
Material till studien samlades in under vårterminen 2007 med hjälp av fyra lärare i 
grundskolans mellanår. I lärarnas uppgift ingick att under en tidsperiod på ca tre-fem veckor 
genomföra ett temaarbete inom SO-ämnet där elevernas skrivna arbeten utgjorde 
arbetsmaterialet för studien. De fem lektionstillfällen som ingick i studien planerades i stora 
drag av författaren för att kunna genomföras på ett likartat sätt av samtliga medverkande 
lärare. 
 
Procedur 
 
Lärarurval 
Hösten 2006 kontaktades utbildningsledaren i den kommun där studien var tänkt att 
genomföras. Utbildningsledaren tog i sin tur kontakt med några av kommunens skolor och 
föreslog därefter fyra lärare i grundskolans mellanår som var villiga att medverka i 
undersökningen. Lärarna arbetade på två olika skolor i kommunen. Inledningsvis 
informerades de per telefon om studiens utformning och syfte. Därefter bokades ett första 
möte. Efter den inledande kontakten med lärarna gjordes ett första besök hos dem på 
skolorna. Genomförandet av studien, kommande samarbete samt lärarnas tankar kring 
planeringen av temaområdet i SO-ämnet ventilerades och diskuterades. Totalt genomfördes 
sex möten med de båda lärargrupperna på respektive skola under temaperioden. 
 
Elevurval 
Fyra grupper om totalt 90 elever deltog i studien; grupperna benämndes A1, A2, B1 och B2. 
Grupperna A1 och A2 gick i fjärde respektive tredje klass i en mångkulturell skola med ca 
400 elever i åldrarna 3-12 år där hälften av eleverna hade utländsk bakgrund. Skolan var 
byggd på 90-talet och belägen i ett ytterområde i en medelstor svensk stad. Grupperna B1 och 
B2 gick i två olika fjärdeklasser i en skola belägen centralt i samma stad. Skolan uppfördes i 
slutet av 60-talet och hyste ca 365 elever i åldrarna 6-12 år. En fjärdedel av eleverna hade 
utländsk bakgrund. 
 
Information 
Vid det första mötet med lärarna beslutades om hur föräldrar och elever skulle informeras om 
studien. Båda lärargrupperna förordade att föräldrarna informerades via, den för lärarna 
naturliga informationsvägen, veckobrevet. Lärarna fick mina kontaktuppgifter såsom e-
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postadress och telefonnummer. Föräldrarna uppmanades att kontakta mig vid önskemål om 
ytterligare information om studien och deras barns medverkan. En förälder i B-gruppen 
avböjde sitt barns deltagande. Eleverna informerades slutligen av lärarna om studien.  
 
Lärarnas ansvar 
Lärargrupperna ansvarade för planering och genomförande av ett temaområde. I deras uppgift 
ingick att ta fram olika typer av texter och övrigt undervisningsmaterial inför temat. A-
gruppernas lärare beslutade sig för att planera ett tema inom ämnet religion med början i olika 
skapelseberättelser. B-gruppens lärare valde ett tema om den svenska fjällbygden.  
 
Fem lektioner inplanerades för framtagande av det empiriska materialet. Mellan dessa 
tillfällen organiserade lärarna annan undervisning med anknytning till temat. De fem 
lektionerna inleddes med lärarens berättande eller gemensam läsning av olika typer av texter 
inom temaområdet såsom lärobokstexter, faktatexter eller skönlitterära/berättande texter. De 
texter som valdes av läraren inför respektive lektion syftade till att illustrera språkliga 
förebilder och varianter av dessa inom ämnesområdet. På lärarnas ansvar låg även att 
formulera skrivuppgifter som stimulerade eleverna till samtal och skrivande.   
 
Texturval 
Totalt ingick 90 elevers skrivna alster i det insamlade materialet. De elever som deltagit vid 
samtliga fem skrivtillfällen bidrog med nio olika texter vardera vilket resulterade i ett relativt 
omfattande textmaterial. Det första ställningstagandet blev därför att avgöra omfattningen av 
textmaterial för denna studie. Beslutet blev att koncentrera analysen till en av elevgruppernas 
texter. Valet föll på grupp A1 som bestod av 29 elever. Det var till antalet den största 
elevgruppen och antalet närvarande elever vid de olika skrivtillfällena var även den mycket 
hög under temaperioden. Vid sex av nio skrivtillfällen deltog 28-29 elever, vilket resulterade i 
totalt 218 elevtexter. Den höga närvarofrekvensen innebar att en stor andel av eleverna i 
denna grupp genomförde samtliga skrivuppgifter. I de tre grupper som valdes bort var antalet 
elever färre per grupp och elevnärvaron lägre vilket resulterade i ett större bortfall av 
arbetsmaterial i jämförelse med grupp A1. 
 
Det andra ställningstagandet gällde vilka av grupp A1:s texter som skulle bli föremål för 
analysen. Valet föll på de längre texterna som hade, förutom i ett fall, förarbetats av eleverna 
genom kortskrivande och samtal i grupp. 
 
Möten med lärargrupperna 
Under genomförandet av undersökningen anordnades möten med lärarna vid totalt sex 
tillfällen på deras respektive skolor för samtal och information om hur temaarbetet framskred. 
Lärarna redovisade en preliminär tankegång inför temats genomförande vid den första 
planeringsträffen. Därefter gavs löpande information om planering och genomförande av 
uppgifterna vid våra efterföljande mötestillfällen. Varje sammanträffande planerades in 
utifrån lärarnas förutsättningar och varade mellan 30-45 minuter. Några inbokade möten 
flyttades eller ställdes in på grund av lärarnas arbetssituation vilket innebar att antalet tillfällen 
till dialog mellan oss minskade och temaarbetet blev i högre grad än förväntat ett ansvar för 
de undervisande lärarna. De genomförda mötena gav dock möjlighet till en god återblick, 
reflektion och diskussion kring frågor som uppstått under temats genomförande. 
 
Mötesöversikten nedan illustrerar hur temaarbetet förlängdes från de planerade 3-5 veckorna 
till knappa tre månader på grund av dessa arbetsrelaterade faktorer. 
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Möten med lärarna i grupperna A1och A2 
 
Möte med läraren  vecka 3 och 5  
Skrivtillfälle 1     
Möte med läraren  vecka 6   
Skrivtillfälle 2   
Skrivtillfälle 3   
Möte med läraren vecka 10  
Skrivtillfälle 4   
Möte med läraren vecka 12 
Skrivtillfälle 5   
Möte med läraren vecka 14   
 
Elevtexterna 
I det inledande samtalet med lärarna beslutades att elevtexterna skulle sparas i sitt 
ursprungliga, obearbetade skick i en personlig mapp för varje elev. Mapparna med 
originaltexterna överlämnas till mig efter avslutat temaarbete. Texterna genomlästes och 
sorterades utifrån skrivtillfälle och grupp.  
 
Elevtexterna har i studien markerats med bokstavskombinationen T samt ett löpnummer för 
att ange det aktuella skrivtillfället. Texterna T2- T5 är texter av kortskrivande karaktär skrivna 
under lektion 2-5. Eleverna förde vid dessa skrivtillfällen korta anteckningar/stödord utifrån 
lästa texter inför smågruppsamtalen. Kortskrivandet utfördes på olika sätt till exempel såsom 
korta satser, tankekartor eller frågor.  
 
Övriga texter: T01, T22, T33, T44 och T55 är längre texter skrivna under lektionerna 1-5 i 
anslutning till smågruppsamtal. Dessa texter är relaterade till de kortskrivna texterna. 
Exempelvis är texten T22 en utveckling av elevens tankegångar nedtecknade i text T2.  
 
Det empiriska materialet 
 
Studien är i huvudsak kvalitativ och bygger på elevernas skrivna obearbetade texter insamlade 
från lektion 1-5 i grupp A1. Målet med lektionsupplägget var att bygga upp och fördjupa 
kunskapen inom det valda ämnesområdet avseende innehåll och språkbruk och att synliggöra 
detta med hjälp av olika skrivuppgifter. Skrivandet i uppgiften fyller olika funktioner och 
syftade till att fungera som en grund för lärandet dvs. att hjälpa eleverna att ta till sig ett 
ämnesinnehåll.  
 
Det empiriska materialet i denna studie består således av 218 elevtexter skrivna vid fem 
lektionstillfällen under ett temaarbete i ämnet religion. Det övergripande målet med 
temaarbetet var att ge eleverna kunskap om skapelseberättelser från skilda religioner i världen 
samt ge eleverna möjlighet att fördjupa sig i ett par av den kristna bibelns berättelser.  
 
Vid lektionstillfälle ett valde läraren ett kortare upplägg, vilket innebar att varje elev endast 
skrev en längre text vid detta tillfälle. Vid de andra lektionstillfällena skrev eleverna två 
texter, dels en kort text inför ett gruppsamtal, dels en längre text efter gruppsamtalet. Vid 
dessa fyra av de totalt fem lektionerna genomfördes skrivuppgifterna sålunda på likartat sätt 
och innehöll följande fyra steg: 
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1. Läsning av text (en eller flera texter alt. lärarens eget berättande) 
2. Individuellt kortskrivande  
3. Smågruppssamtal (utifrån kortskrivande) 
4. Individuellt skrivande av en längre text (relaterad till kortskrivande och samtal) 
 
Läraren valde ut en eller flera texter som introduktion till varje lektionstillfälle. Texterna 
berättades eller lästes högt i grupp eller i helklass. Därefter uppmanades eleverna till 
individuellt kortskrivandet inför det påföljande smågruppssamtalet. Dessa två moment 
utgjorde stödstrukturer för elevernas lärande och gav dem möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper samt att vidga sitt perspektiv inom ämnesområdet inför den längre skrivuppgiften.  
 
Kortskrivandet gav även eleverna möjlighet att samla sina tankar som en förberedelse inför 
kamratsamtalet. De gavs där tillfälle att kortfattat formulera sina tankar och funderingar över 
den lästa texten och koppla dessa tankar till sina tidigare kunskaper och erfarenheter (Dysthe, 
1996; Liberg, 2007). 
 
Smågruppssamtalet hade som syfte att utgöra en möjlighet för eleverna att kommunicera sina 
tankar, förklara sina ställningstaganden, diskutera/samtala med kamrater och lyssna på andras 
perspektiv och funderingar med utgångspunkt från den lästa texten (Hoel, 2001; Liberg, 2007; 
Rivard, 2003).  
 
Den efterföljande längre texten skrev eleverna individuellt med stöd av de tre tidigare stegen 
och utifrån den uppgift som läraren formulerat. Målet med de fyra stegen var att ge eleven 
möjlighet att med språkets hjälp fördjupa sin förståelse för och kunskap om det ämnesområde 
som bearbetas. Den längre skrivuppgiften hade som syfte att ge eleverna tillfälle att formulera 
sig inom ämnet för lektionen och att på så sätt synliggöra den tillägnade kunskapen både för 
sig själv och för läraren.     
 
Forskningsetik 
 
I den aktuella studien har de krav som utarbetats och fastställts av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1990) följts. HSFR:s forskningskrav innebär 
generellt att forskningsfokus inriktas på väsentliga frågor och att forskningen håller hög 
kvalitet samtidigt som hänsyn tas gentemot studiedeltagarna, det s.k. individskyddskravet.  
 
Fyra huvudkrav (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet) samt två 
rekommendationer (rekommendation 1 och 2) finns formulerade av HSFR enligt nedan och 
under studien har samtliga dessa krav och rekommendationer följts. 
 
Informations- och samtyckeskravet. Information om studien har delgivits kommunens 
utbildningsledare, medverkande lärare, föräldrar och elever inför studiens genomförande. En 
förälder i grupp B avböjde sitt barns medverkan. En lärare avbröt sin medverkan i slutet av 
undersökningen på grund av sjukdom. 
 
Konfidentialitetskravet. I beskrivningen av kommun, skola, klass och personer har namn och 
andra förhållanden ändrats som skulle kunna identifieras av utomstående. Eleverna benämns i 
studien med en bokstavs- och sifferkombination för att garantera de medverkandes 
anonymitet.  
 
Nyttjandekravet. Allt material som har samlats in har enbart använts i denna uppsats.  
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Rekommendation 1. Forskningsrådet rekommenderar att undersökningsdeltagare får ta del av 
etiskt känsliga avsnitt i undersökningsrapporten innan den publicerats. Den undervisande 
läraren i grupp A1 har läst igenom, kommenterat och godkänt textdelen i detta arbete vilken 
beskriver planering och genomförandet av undervisningen i hennes egen klass.  
 
Rekommendation 2. Berörda personer skall ges möjlighet att ta del av forskningsresultatet. 
Deltagarna i undersökningen är informerade om denna möjlighet. 
 
Analysmodeller 
 
Analysen av elevtexterna i denna studie har avgränsats till två begrepp, nämligen texttyp och 
skrivrörlighet. Analysmodellerna fokuserar dels på vilka texttyper eleverna använder sig av i 
skrift (Analysmodell I) och dels på hur eleverna formulerar sig i relation till ett 
ämnesinnehåll, i detta arbete benämnt skrivrörlighet (Analysmodell II). 
 
Analysmodell I  
Analysen utifrån denna modell syftade till att kartlägga vilka texttyper eleverna använde i sitt 
skrivande i SO-ämnet. Typiska språkliga drag/kännetecken beskrivs för följande fem 
texttyper; återgivande, berättande, beskrivande, instruerande och 
diskuterande/argumenterande (Gibbons, 2006). Begreppet texttyp används för de genrer som 
vanligtvis förknippas med skolundervisningen i grundskolans tidigare år (Schleppegrell, 
2004; Gibbons, 2006). De beskrivningar som ges av varje texttyp här nedan presenterar en 
idealbild av texttypen. I elevtexter skrivna av elever i skolans mellanår återfinns inte dessa 
mönster fullt ut. Analysen inriktades i denna studie på att undersöka vilka texttyper som var 
synliga i elevtexterna. Målsättningen har inte varit att bedöma hur väl eleverna behärskade 
olika texttyper. 
 
Begreppet texttyp anges i det föreliggande arbetet med bokstavskombinationen Tt. 
Beteckningen Tt har därefter kombinerats med ett nummer som anger den texttyp som avses.  
 
Den återgivande texttypen (Tt1), skrivs i dåtid och har som syfte att berätta om en händelse. 
Skrivaren ger genom sitt sätt att skriva en orientering om var, när och vad som utspelat sig. 
Strukturen i texten återger en serie händelser, personliga kommentarer och/eller slutsatser. I 
texttypen används sammanlänkande ord, tidsord (t.ex. från början, sedan, därefter, till slut) 
och beskrivande ord.  
 
Den berättande texttypen (Tt2) har som syfte att förmedla ett budskap och samtidigt 
underhålla läsaren. Strukturen innehåller en orientering om ett händelseförlopp där skrivaren 
vill förklara när och var händelsen utspelar sig. En serie händelser beskrivs i kronologisk 
ordning. Handlingen leder fram till en problematik som slutligen får en upplösning. Tidsord 
(det var en gång, nästa dag, några dagar efter, åren går, efter en lång tid) är sammanlänkande 
ord. Texten skrivs i dåtid och kan innehålla handlingsverb (som berättar vad någon gör), 
beskrivande ord, dialog och sägeverb (sa, berättar, frågar, säger). 
 
Den beskrivande texttypen (Tt3) har som syfte att förmedla information. Strukturen i 
textmaterialet är av förmedlande natur. Allmänna upplysningar och karaktäristik (t.ex. 
utseende, föda, bo, antal ungar, förekomst etc.) samt verb som ”att vara” och ”att ha” är 
vanligt förekommande. Ett specifikt ordförråd kopplat till ämnesområdet används i den 
beskrivande texttypen. 
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Den instruerande texttypen (Tt4) har som syfte att förklara hur någonting utförs. Strukturen i 
det skrivna återger stegvisa moment som är målinriktade mot det slutliga resultatet. 
Sammanlänkande ord (t.ex. för det första, för det andra, för det tredje, till slut) förekommer 
liksom instruerande verb (t.ex. ta, blanda, vispa, rör, skär, krossa etc.). 
 
Den diskuterande/argumenterande texttypen (Tt5) har som avsikt att framföra argument med 
syfte att övertala läsaren att välja sida eller ta ställning för eller emot en åsikt. Strukturen 
innehåller t.ex. personliga ställningstagande, argument, motargument, bevis, motbevis och 
slutsatser. Sammanlänkande ord som för det första, för det andra, dessutom, därför, i så fall, å 
ena sidan, å andra sidan förekommer i detta ”övertygande” språk. 
 
Analysmodell II 
Analysmodell II har som angivits i inledningen av metodkapitlet som syfte att undersöka vilka 
typer av skrivrörligheter eleverna använde sig av och hur dessa varierades och kombinerades i 
olika typer av texter. Begreppet skrivrörlighet är ett funktionellt sätt att se på elevers 
skrivande. Elevernas sätt att formulera sig med utgångspunkt från ett ämnesinnehåll står i 
fokus för bedömningen till skillnad från det formella sättet att se på en text där sökandet efter 
språkliga och grammatiska rätt och fel är det primära.  
 
Modellen är inspirerad av Wiksten Folkeryds et al, (2006) och af Geijerstam (2006) 
analysmodell för begreppet textrörlighet. Forskningsmetoden Grounded Theory (Hartman, 
2004) har legat till grund för framtagandet av kategorier. Analysmodellen avsåg att beskriva 
olika typer av elevers skrivrörlighet. En elev som uppvisar god skrivrörlighet kan formulera 
sig i skrift utifrån ett ämnesinnehåll på flera olika sätt. Inför utformningen av en analysmodell 
för att pröva begreppet skrivrörlighet genomlästes det empiriska materialet ett antal gånger i 
sökandet efter möjliga kategorier för analysarbetet. Kategorierna växte gradvis fram och 
definierades. Slutligen valdes fyra kategorier ut för analysarbetet med hänsyn taget till 
studiens syfte nämligen att studera elevers skrivna texter.  
 
I det föreliggande arbetet betecknas begreppet skrivrörlighet med bokstavskombinationen SR. 
Beteckningen SR har därefter kombinerats med ett nummer som anger vilken typ av 
skrivrörlighet som avses. Följande fyra kategorier har vuxit fram vid genomläsningen av 
elevmaterialet: 
 
Textbaserad skrivrörlighet (SR1): Eleven befinner sig i sitt skrivande i texten på ord-, sats- 
eller heltextnivå. Innehåll och struktur i den/de lästa texterna återges på en ytlig nivå. Vissa 
fakta ur texten har till exempel lyfts fram. Ord och uttryck ur den/de lästa texterna 
återkommer i elevens skrivande eller så sammanfattas hela eller delar av textinnehållet. 
 
Skrivrörlighet inåt (SR2): Eleven utgår i sitt skrivande från innehållet i den lästa texten och 
associerar denna inåt till sin egen erfarenhetsvärld, sina tidigare upplevelser, kunskaper och 
föreställningar.  
 
Samspelande skrivrörlighet (SR3): Eleven intar en aktiv roll i den skrivna texten genom att 
t.ex. resonera, kommentera, diskutera och framföra åsikter. Han/hon refererar till 
gruppsamtalet och/eller argumenterar utifrån innehållet i den lästa texten.  
 
Kunskapssökande rörlighet (SR4): Text eller samtal har väckt nyfikenhet och/eller intresse 
hos eleven. Detta resulterar i konkreta frågeställningar som eleven direkt eller indirekt 
formulerar i sin egen text och som syftar framåt mot ny kunskap. 
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Resultat 
 
Resultatdelen inleds med en presentation av planering och genomförande av temaområdets 
fem skrivtillfällen. I detta avsnitt illustreras texttyper och skrivrörligheter med exempel ur 
elevtexterna. Därefter följer en analys av elevtexterna utifrån texttyper och skrivrörlighet 
presenterade i diagramform.  
 
Planering och genomförande av temaområdets fem skrivtillfällen 
 
Lektion 1 (T01) 
 
Planerat lektionsupplägg  

1. Temat inleds med en lärarledd tankeväckande och stimulerande introduktion  
2. Eleverna kortskriver utifrån introduktionen 
3. Samtal i smågrupper utifrån kortskrivandet 
4. Eleverna skriver en längre text  

 
Genomförande 
Temaarbetet inleddes med en introduktion av klassens lärare där hon berättade om den 
naturvetenskapliga synen på jordens tillblivelse (Brynolf, Carlsten, Gislén & Johansson, 1994; 
Smith, 1988 samt Nordling & Fourén, 2000). Syftet var att låta eleverna reflektera över detta 
perspektiv på skapelsen. De fick därefter, som en förberedelse inför det påföljande 
smågruppsamtalet, individuellt skriva en text (T01) utifrån följande fyra öppna 
frågeställningar: 
 

1. Vad tror du att vi kommer ifrån? 
2. Har vi funnits någon annanstans innan vi föddes på jorden? 
3. Hur kom jorden till och hur kunde det bli växter, djur och människor? 
4. Vad tror du själv? 

 
I det efterföljande gruppsamtalet redogjorde eleverna slutligen för sina tankar och funderingar 
varefter en diskussion följde i gruppen. Frågeställningarna till skrivuppgiften var öppna till sin 
karaktär och utgick från lärarens berättande och frågor kring jordens skapelse. Frågornas 
formulering inbjöd eleverna till att anknyta till sina egna kunskaper, föreställningar och 
tankar.  
 
Elevtextexempel 1 - 3 
Eleverna återgav i sina texter innehållet i den av läraren berättade texten om jordens tillkomst. 
Den textbaserade skrivrörligheten (SR1= omarkerad text) förekom ensamt men också i symbios 
med andra typer av skrivrörlighet. I exempelvis meningen, ”- Eller har två stycken meteoriter 
krockat och så har vi utvecklat oss!” (hämtad ur elevtext 3) förkommer orden meteoriter 
krockat som exempel på SR1 i en mening som till sin helhet är klassificerad som SR3.  
 
Innehållet i texterna relaterar till elevernas egna kunskaper (SR2= kursiv stil), ett exempel är 
meningen  ”…många forskare har hittat vattn i mars och dom tror att det finns liv eller 
fanns.”, (hämtad ur elevtext 2). Eleverna kommenterade och framförde förklaringar angående 
jorden skapelse (SR3 = understruken text), ett exempel är följande mening hämtad ur elevtext 1, 
”…det är därför vissa meniskor har simmfötter.”  
 
Nedan följer tre exempel på elevtexter (T01) hämtade från lektionstillfälle ett. 
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Elevtext 1 
 
Text hämtad från T01 - elev A1.17 (flicka) Tt1  SR1+SR3 
 
Från början fanns det en liten ”sten” i rymden. Den fanns där länge. Inget annat fanns. Men 
sen några tusen år efter blev det så varmt att denna ”sten” började brinna. Det blev solen. Men 
när det hade varitt jätte varmt i rymden länge blev det kallt. Men ”solen” fortsatte att brinna. 
Eftersom den var så varm gav den ifrån sig sot och det blev planeterna. Planeten som är 
närmast solen blev det liv på först sen dog dom sen nästa planet… Till slut kom ”den” till 
Jorden. Det blev vatten och växter först. Från träden kom små små djur som vandrade ner i 
vattnet och utväklades där. Sen gick några djur upp på land (det är därför vissa meniskor har 
simmfötter) och det blev dinousarier och fåglar. Sen dog dinousariena och det blev apor och 
andra djur. Aporna blev meniskor och det är därför vu har hår på huvudet och vissa 
simmfötter. 
 
Elevtext 2 
 
Text hämtad från T01- elev A1.27 (pojke) Tt1  SR1+SR2+SR3 
 
Jag tror vi kommer från fiskarna, för att vi utveklas av fiskarna tillexempel fisk blir till något 
slaks hafsdjur som som lär sig leva på land som har små celer såm utveklas till växter och 
växternas rötter bildar en apa som blir till en människa. jag tror att det fanns liv på mars för 
länge sen, för att många forskare har hittat vattn i mars och dom tror att det finns liv eller 
fanns. Jag tror det blev en krasch mellan två planeter, och när dom kraschade tror jag att dom 
små delarna av planeterna blev jorden. 
 
Elevtext 3 
 
Text hämtad från T01 – elev A1.9 (pojke) Tt1 SR1+ SR2+ SR3 
 

1. Jag tror vi kommer från gud, för gud har skapat oss! 
2. Jag tror att vi har varit apor innan vi föddes 
3. Jag tror gud har skapat allt. Växter, djur och människor. Eller har två stycken 

meteoriter krockat och så har vi utvecklat oss! 
4. Jag tror gud har skapat oss. När en meteorit krashar i jorden då blir det ett hål. Jätte 

stort, vatten finns ju under marken det blir ju ett stort hål djupt hål! då kommer vatt 
upp då blir det hav. Tillexempel fjällnora, det kanske har krashat en meteorit där så att 
det har blivit en sjö! 

 
 
Lektion 2 (T22) 
 
Planerat lektionsupplägg 

1. Läsning av en lärobokstext (högläsning eller tyst läsning) 
2. Eleverna kortskriver utifrån den lästa texten 
3. Samtal i smågrupper utifrån kortskrivandet 
4. Eleverna skriver en längre text  

 
Genomförande 
Läraren valde vid detta tillfälle ut två texter ur läroboken Religion och liv, åk 4 (Berg, 1988, 
bilaga 1 och 2) med syfte att belysa bibelns skapelseberättelse. Lektionen inleddes med att 
eleverna läste texterna högt tillsammans i grupp.  
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Varje elev fick därefter individuellt under några minuter kortskriva stödord och formulera 
sina tankar och frågor (T2) utifrån lärarens frågeställning:  
 
Vad var det som var konstigt och vad kunde man tro på de i lästa berättelserna?  
 
Kortskrivandet följdes upp med ett smågruppssamtal där eleverna diskuterade sina tankar och 
funderingar. Eleverna skrev avslutningsvis en längre text (T22). Frågeställningen inför 
skrivandet av texten T22 var öppen till sin karaktär dvs. i frågeställningen uppmanades 
eleverna att skriva ner sina tankar och funderingar med utgångspunkt från de lästa 
skapelseberättelserna.  
 
Elevtextexempel 4 - 6 
I elevtexterna återges innehållet i det lästa (SR1= omarkerad text). Den textbaserade 
skrivrörligheten förekom dels ensamt dels tillsammans med andra typer av skrivrörlighet. I 
meningen, ”Varför skapade gud kunskapens träd egentligen?” hämtad från elevtext 4 förkom 
orden skapade gud kunskapens träd som exempel på SR1 i en mening som till sin karaktär är 
en fråga och därmed i sin helhet är SR4.  
 
Eleverna kopplar det lästa till sina tidigare kunskaper och erfarenheter (SR2= kursiv stil). 
Texterna innehåller åsikter, ställningstaganden och kommentarer utifrån den beskrivna 
skapelseberättelsen liksom egna förklaringar och tvivel (SR3=understruken text) samt 
frågeställningar (SR4=fet stil). 
 
Elevtext 4 
 
Text hämtad från T22 - A1.29 (flicka) Tt5 SR1+SR3+SR4 
 
Vi (gruppens sex deltagare namnges inom parentes) undra d först och främst hur ormen 
kunde prata. Eller var det genom någon sorts tankeöverföring som ormen lurade Eva? 
Det kanske var så att alla djur kunde prata med varandra innan Eva åt av frukten från 
kunskapens träd, sedan straffades alla djur genom att inte kunna prata med varandra.  
Varför skapade gud kunskapens träd egentligen? Det gjorde ju ingen nytta. Han kanske 
inte ens skapade det? Trädet skapade kanske sig själv, eller så var det djävulen som skapade 
det. 
Och hur kunde alla saker komma till när gud sa att dem skulle komma? Är han någon 
sorts trollkarl eller? Han har ju säkert övernaturliga krafter. Det är ju trots allt gud. En stor 
”hjälte” eller vad ska man säga. 
Till sist vill jag avsluta med frågan; Hur kunde kvinnan/Eva gå på ormens lögn? Trodde 
hon inte på gud? Eva kanske bara ville ha en anledning till att smaka på frukten. 
 
Elevtext 5 
 
Text hämtad från T22 – elev A1.15 (pojke) Tt5 SR1+ SR2+ SR3+ SR4 
 
Jag undrar hur gud kom till det var ju han som skapade mäniskan så han kunde inte ha 
födits av en människa det e konstigt. när jag tänker på eva adam så undrar jag varför de 
just heter eva å adam det kanske e något specielt med det. jag tänkte på historia för att det 
var ju förr i tiden så det kom i skalen på mig. när jag tänker på religion så undrar jag varför 
vi just arbetar med gud och inte med djävulen. jag tänkte på jesus för att han e ju guds son 
och då undrar jag varför han hängdes upp i ett kors han hjälpte ju bara folk?? det var allt 
jag undra om och jag fick inga svar 
Elevtext 6 
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Text hämtad från T22 - elev A1.23 (pojke) Tt5  SR1+ SR2+ SR3+ SR4 
 
Jag tror inte på det som gud har gjort alltså skapat saker för att det är så overkligt att man kan 
säga så här OK skapa blommor, träd, sjärnor För att alla tror ju olika För att jag kan inte gå 
till en människa och säga att du måste tro på gud för alla kan tycka vad de vill och det tycker 
jag är bra. Jag undrar varför gud skapa ormen om han nu gjorde det och vad hände med 
ormen dog eller vad hände och varför skrevs bibeln varför hade de tanken att skriva 
bibeln det tycker jag är intressant. Och jag skulle vilja veta varför dessutom bibeln kan 
vara dålig att och att den ens fanns för att en del människor tar bibeln å gud å såna saker 
allvarligt bara för att man inte tror på gud, bibeln, och andra saker. Och jag undrar ifall gud 
levde för att det fanns ju inte Mat bilar a och andra saker det är overkligt tycker jag. 
 
 
Lektion 3 (T33) 
 

Planerat lektionsupplägg 
1. Läsning av en faktatext (högläsning eller tyst läsning) 
2. Eleverna kortskriver utifrån den lästa texten 
3. Samtal i smågrupper utifrån kortskrivandet 
4. Eleverna skriver en längre text  

 
Genomförande 
Eleverna läste nio skapelseberättelser från olika trosbekännelser. Syftet med läsningen var att 
ge eleverna kunskap om hur skapelsen skildras i olika kulturer världen över. Berättelserna var 
hämtade ur boken Bibel för barn (Andersson, Dersell och Wernolf, 1995, bilaga 3) och lästes 
tyst i respektive elevgrupp.  
 
Eleverna fick därefter individuellt under några minuter skriva stödord (T3) och formulera sina 
tankar och frågor utifrån en jämförelse av likheter och skillnader i de lästa texterna. Sedan 
följde ett smågruppssamtal utifrån kortskrivandet och avslutningsvis skrev eleverna en längre 
text (T33). 
 
Skrivuppgiften var öppen till sin karaktär och innebar att eleverna jämförde och funderade 
över likheter och skillnader i innehållet i de olika skapelseberättelserna. De lästa texterna 
förvånade många elever och samtidigt väcktes nya tankar och frågor kring 
skapelseberättelsernas innehåll.   
 
Elevtextexempel 7 - 9 
Eleverna återgav delar av innehållet i den lästa texten (SR1= omarkerad text) och lyfte fram 
egna erfarenheter, föreställningar och kunskaper (SR2 = kursiv stil). De ifrågasatte och 
resonerade kring de lästa texterna (SR3 = understruken text) samt formulerade frågor (SR4= fet 
stil) utifrån de beskrivna skapelse- berättelserna. 
Den textbaserade skrivrörligheten förekom ensamt men också tillsammans med andra typer av 
skrivrörlighet. I meningen, ” Hur skulle en blomma kunna växa upp ur en navel och dessutom 
skapa en gud?” hämtad från elevtext 8 förkom orden, en blomma, kunna växa upp ur en navel, 
skapa en gud som exempel på SR1 i en mening som till sin karaktär är en fråga och därmed i 
sin helhet är SR4.  
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Elevtext 7 
 
Text hämtad från T33 – elev 1.6 (pojke) Tt5 SR1+SR3+SR4 
 
Jag tycker det var mycket djur. Och väldigt mycket kaos. 
I många skapelseberättelser var det flera gudar. Och hur kan en fågel flyga upp till rymden 
när rymden inte finns. Det var nog mest om lera. aa. det var det, och en ugn, utan el. Hur 
funkar det? Alla skapelseberättelser är helknäppa. Och det var lite om blommor också. 
Varför kom mannen först? Det kan ju lika så vara att kvinnan kom först. Eller så var det väl 
mannen. Hoppas det. 
 
Elevtext 8 
 
Text hämtad från T33 – elev A1.29 (flicka) Tt5 SR1+ SR2+ SR3+ SR4 
 
Om människan skapats av lera hur kan vi då fått hår, skelett och hjärta etc? Och hur kan 
leran bilda ny lera till en bebis? När man växer behövs det ju också mer lera. Får man den 
av maten eller?Gud skapade ju en man och en kvinna. Varför bara en? Jorden befolkas väl 
snabbare om det är fler som föder barn. Med gud kanske inte orkade göra så många 
människor. Vem vet? 
Hur skulle en blomma kunna växa upp ur en navel och dessutom skapa en gud? Jag vet, 
gudarna har övernaturliga krafter, men ändå. Och varför just en blomma och varför just en 
navel, det kunde lika gärna ha varit en buske ur örat, en båt ur näsan eller en skål som kryper 
fram mellan tårna. Det kan ju vara vad som helst bara det är lika otroligt som att min mamma 
skulle smuggla ner en kniv i handväskan och hota dem på banken med ”pengarna eller livet”. 
Och som sista fråga; Varför skulle människorna komma sist av allt som skapades. I och 
för sig dem kan ju inte komma föremarken eftersom dem måste stå på något, men innan 
djuren kunde dem väl komma? Eller dem kanske måste jaga djuren för att få kött och skinn. 
Det är så svårt att veta… 
 
Elevtext 9 
 
Text hämtad från T33 – elev A1.13 (flicka) Tt5 SR1+ SR2+ SR3+ SR4 
 
Jag har märkt att nästa alla skapelseberättelser liknar någon annan. Tex en del tror att 
mäniskorna skapades av lera. Visa tror att det handlade om ett ägg. Det handlade också om en 
lotusblomma i visa. Det som fanns med i alla var en slaks gud som skapade världen. Det jag 
tycker är väldigt konstigt är att på en del skapelseberättelser får man inte veta hur gud kom 
till. Som i den svenska där står det att gud skapade mäniskan men om han är människa hur 
kunde han skapa sig själv. Och hur kunde mäniskor ha hårda ben i sig om man är gjord 
i lera. Nu har jag kommit på en till likhet att på några skapelseberättelser står det att det finns 
massor av olika jordar.  Hur skulle det vara då bodde dom ljusa på en jord och på en 
annan bodde dom mörka. Eller kanske det bodde rymdvarelser på någon. Vilken är det 
som stämmer det undrar jag. Det kanske inte är någon alls som är sann. 
 
 
Lektion 4 (T44) 
 

Planerat lektionsupplägg 
1. Läsning av en lärobokstext (högläsning eller tyst läsning) 
2. Eleverna kortskriver utifrån texten 
3. Samtal i smågrupper utifrån kortskrivandet 
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4. Eleverna skriver en längre text  
 
Genomförande 
Vid detta tillfälle deltog endast 20 av 29 elever. Bortfallet berodde till största delen på 
sjukdom. Lektionen inleddes med högläsning av en lärobokstext i smågrupper, Moses i kamp 
med Farao. Texten var hämtad ur läroboken Religion och liv, åk 4 (Berg, 1988, bilaga 4). 
Syftet med detta moment var att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med berättelsen och 
dess olika karaktärer. Utifrån den lästa texten uppmanades de, att under några minuter, skriva 
stödord och formulera sina tankar och frågor (T4) utifrån frågeställningen;  
 
Vem var Moses och vilka fanns i hans närhet? 
 
Därefter följde ett smågruppssamtal utifrån kortskrivandet. Eleverna fick därpå en explicit 
uppgift, nämligen att författa en berättelse där de ikläder sig rollen som en av karaktärerna i 
den lästa historien om Moses (T44). 
 
Elevtextexempel 10 - 11 
Den berättande texttypen användes av samtliga elever i denna skrivuppgift. Berättelserna är 
skrivna i kronologisk ordning.  De skildrar en problematik följt av en lösning och ett slut på 
berättelsen. Texterna innehåller handlingsverb (vaknar, kliver upp, arbetar, släppte, födde och 
gick), sägeverb och dialoger. Tidsord som leder texten framåt förekom i texterna. Den 
textbaserade skrivrörligheten (SR1) användes av samtliga elever. De återgav innehållet i den 
lästa texten. Händelser, ord, namn och uttryck hämtade ur den lästa texten återkom i deras 
berättande.  
 
Elevtext 10 
 
Text hämtad från T44 – elev A1.17 (flicka) Tt1  SR1 
 
Jag vaknar av att solen står 8 steg från mitten av himlen. Jag kliver upp och är redo för att gå 
mot faraos tempel. Jag arbetar som amma där för min son Moses. Han vet dock ej att jag är 
hans mor. Jag försökte beretta det men han trodde mig icke. Han sa att jag bara var hans 
amma och en fattig fru som hel hade tappat vettet. Jag förflyttade mig fort mot templet för om 
jag kom för sent skulle jag straffas med döden. Mitt liv är hårt men jag vill inte verka 
krävande. Jag är inte Moses amma längre för han har blivit över 12. Jag ska sluta som amma 
imorgon, då vet jag inte hur mitt liv blir. Men idag vet jag…SLUT! 
 
Elevtext 11 
 
Text hämtad från T44 – elev A1.8 (pojke) Tt1 SR1 
 
Jag är Farao. En dag kom Moses in till mig och sa att jag måste släppa fri israeliterna (mina 
slavar). Nej, sa jag och Moses blev arg och kastade sin stav på golvet så att den blev en orm. 
Jag blev inte rädd och skickade fram mina trollkarlar som gjorde samma sak. Då kom Arons 
(Moses brors) orm och åt upp alla andra ormar. Men jag släppte inte slavarna. En annan dag 
kom Moses och Aron igen och sa, om inte du släpper israeliterna så kommer jag att göra så att 
det blir blod i erat vatten som ni dricker. Jag släppte ändå inte slavarna. Då gjorde Moses så 
att det blev blod i vattnet. Moses och Aron kom igen och ville samma sak som förut annars 
skulle Moses göra så att det kom myggor och paddor i hela egypten, men jag släppte inte 
folket. Nu blev Moses arg och kom med Aron ennu en gång till. Släpper inte du folket nu 
kommer jag göra så att det blir mörkt i 3 dar så att inte du ser något. Men jag släppte dom 
inte. Då sa Moses om inte du släpper dom ni så skickar jag en sjukdom till Egypten så att 
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många dör här. Men jag släppte dem inte. Men är du så envis. Ja, jag vill ha slavar. En annan 
dag kom Moses tillbaka med Aron och sa att om inte du släpper dina slavar nu så kommer det 
att komma insekter som förstör åkrarna. Men jag gav mig inte. Jag släppte dom inte. Då sa 
gud till Moses att alla skulle måla med blod runt dörrarna. Dom som inte gjorde det skulle 
dens först födde sån skulle dö. Jag födde en sån som dog och jag släppte folket. Sen gick dom. 
När dom var vid röda havet ångrade jag mig. Jag han ifatt men mina soldater dog i röda havet. 
 
 
Lektion 5 (T55) 
 

Planerat lektionsupplägg 
1. Läsning av en skönlitterär text (högläsning eller tyst läsning) 
2. Eleverna kortskriver utifrån texten 
3. Samtal i smågrupper utifrån kortskrivandet 
4. Eleverna skriver en längre text. 

 
Genomförande 
Läraren berättade historien om striden mellan David och Goliat, Hjältekungen David. Denna 
text är hämtad ur läroboken Religion och liv, åk 4 (Berg, 1988) (se bilaga 5). Syftet med 
berättandet var att erbjuda eleverna ett tillfälle att bekanta sig med händelseförloppet och 
berättelsens karaktärer. De fick därefter under några minuter, individuellt och utifrån 
berättelsen, skriva stödord och formulera sina tankar och frågor (T5). Efter detta följde ett 
smågruppssamtal utifrån kortskrivandet. Läraren gav sedan eleverna i uppdrag att skriva en 
tidningsartikel (T55) om Davids kamp med jätten Goliat.  
 
Elevtextexempel 12- 13 
Originaltexterna skrevs på dator och har i många fall berättandets form men med en artikels 
utseende, dvs. texten är skriven i kolumner med rubriker och inskannade bilder. En 
skrivrörlighet användes av eleverna, nämligen den textbaserade skrivrörligheten (SR1). De 
återgav innehållet i den berättade texten. Händelser, ord, namn och uttryck hämtade ur den 
lästa texten återkom i elevernas eget skrivande.  
 
I elevtext 12 återges inledningen på en längre fabulerad intervju med segraren David. I 
elevtext 13 berättar eleven i korta drag innehållet i den berättelse eleven nyligen lyssnat till. 
 
Elevtext 12 
 
Text hämtad från T55 - elev A1.29 (flicka) Tt1 SR1 
 
Det var en solig och varm dag när jag träffar David utanför kyrkan. Innan jag hinner börja 
intervjun tar David på sig ett silverhalsband. Han vill inte att jag frågar varför han har det. 
Svår man hinner jag tänka, men där hade jag fel. När intervjun väl kommer igång svarar han 
mycket detaljrikt. Han berättar gärna om sin vän Jonatan, som tyvärr dog under en kamp mot 
filistéerna. 
- Jonatan hade det där som ingen annan hade. Det är svårt att förklara, svarar han när jag    
  frågar varför dem var så goda vänner. 
-Han hade säkert blivit en bra efterträdare till sin far, tror jag i alla fall... 
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Elevtext 13 
 
Text hämtad från T55 - elev A1.19 (pojke) Tt2 SR1 
 
Davids liv 
En gång i tiden levde det en man som hette Isai. Han hade fått en son som hette David. En dag 
kom en präst till Isai. Och han ville titta på barnet. Han fick ett bud av gud när han kom in att 
sonen skulle smörjas och sedan frälsas av gud. Prästen smorde David, som gud hade sagt och 
lyfte upp honom. Nu var David frälsad. När David växte upp blev han en galant musiker. Gud 
hade sänt en ond ande över Saoul, den nuvarande kungen. En man sa till kungen att det fanns 
en musiker som kunde trösta dig. Kungen sa att de skulle hämta David. När David kom till 
kungen började han spela, och den onda anden gled ur Saoul…Senare stupade Saoul och 
Jonathan  i ett krig och David utnämndes till kung. Slut… 
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Analys av elevtexter utifrån texttyp och skrivrörlighet 
 
I - Texttyp  
 
Vilka texttyper använder eleverna i sina texter? 
Vad utmärker elevernas sätt att använda olika texttyper? 
 
I de skrivna texterna använder eleverna antingen en eller en kombination av två texttyper. De 
tre texttyper som förekommer ensamt är antingen återgivande, berättande eller 
diskuterande/argumenterande. Två kombinationstyper förekommer i det empiriska materialet 
nämligen, de återgivande och berättande texttyperna samt de återgivande och 
diskuterande/argumenterande texttyperna. Sammantaget framträder fem olika former av 
texttyper i elevmaterialet: Tt1, Tt2, Tt5, Tt1+Tt2, Tt1+Tt5. De beskrivande och instruerande 
texttyperna förekommer inte i någon av de undersökta elevtexterna. 
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                    Skrivtillfällen 

 
Figur 1. De fem använda formerna av texttyper vid skrivtillfällena T01, T22, T33, T44 och 
T55. 

De översta vita partiet av staplarna indikerar antal frånvarande elever vid det aktuella 
skrivtillfället.  
De olika texttyperna illustreras enligt följande;  
Återgivande texttyp, Tt1= randigt 
Berättande texttyp, Tt2= tegelstensmönster  
Diskuterande/argumenterande texttyp, Tt5= svarta prickar på vit botten  
Kombinationen Tt1+Tt2= rutmönster  
Kombinationen Tt1+Tt5= vita prickar på svart botten.  

 
Av diagrammet framgår att elevtexter skrivna vid ett och samma skrivtillfälle uppvisade 
antingen en enstaka texttyp (T01 och T44) eller en enstaka texttyp och kombinationer av 
texttyper (T22, T33 och T55).  
 
Den återgivande texttypen användes mest frekvent och vid flest skrivtillfällen. Samtliga 
elever använder uteslutande denna texttyp vid skrivtillfälle T01. Uppgiften från läraren vid 
detta skrivtillfälle var tydligt kopplad till den inledande texten genom uppgiftens utformning. 
Elevernas skrivande styrdes med hjälp av frågor in mot den berättade texten. De använde 
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denna texttyp vid fyra av fem skrivtillfällen antingen ensamt eller i kombination med den 
berättande eller den diskuterande/argumenterande texttypen. Den återgivande texttypen 
användes endast av ett fåtal elever vid två skrivtillfällen T22 och T33. 
 
Den diskuterande/argumenterande texttypen förekom ensamt i merparten av elevtexterna vid 
skrivtillfällena T22 och T33 men också i kombination med den återgivande texttypen i ett 
färre antal elevtexter. Vid skrivtillfälle T22 uppmanades eleverna av läraren att skriva ner sina 
egna tankar och funderingar utifrån det lästa. Uppgiften vid skrivtillfälle T33 innebar att 
diskutera skillnader och likheter i olika skapelseberättelser. 
 
Den berättande texttypen förekom tydligast vid tillfälle T44 då samtliga 20 närvarande elever 
utnyttjar enbart denna texttyp. Vid detta tillfälle gavs eleverna i uppgift att skriva en berättelse 
där en av karaktärerna i den lästa källtexten utgjorde huvudperson i elevens egen berättelse.  
 
Vid tillfälle T55 förekom den berättande texttypen i över hälften av elevtexterna. Elevernas 
uppgift var att författa en artikel utifrån berättelsen om kampen mellan David och Goliat. I 
övriga elevtexter återfanns en kombination av berättande/återberättande texttyp eller enbart 
återgivande texttyp.  
 
II - Skrivrörlighet 
 
Vilka typer av skrivrörlighet använder eleverna i sina texter? 
Vilka variationer och kombinationer av skrivrörlighet urskiljs vid de olika skrivtillfällena? 
 
Av diagrammet nedan framgår att samtliga skrivrörligheter förekommer i elevmaterialet såväl 
i ensam form (de textbaserade och samspelande skrivrörligheterna) som i sex olika 
kombinationer. 
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                    Skrivtillfällen

  
Figur 2. Skrivrörligheten i elevtexterna vid temats olika skrivtillfällen; T01, T22, T33, T44 
och T55. 
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Vit del av stapel indikerar antal frånvarande elever vid skrivtillfället.  
De olika skrivrörligheterna illustreras enligt följande:  
Textbaserad skrivrörlighet, SR1= snedställda vita streck på svart botten 
Samspelande skrivrörlighet, SR3= grovrandig vertikalt  
Kombinationen SR1+SR2= vita prickar på svart botten  
Kombinationen SR1+SR3= finrandig vertikalt 
Kombinationen SR1+SR4= tegelstensmönster  
Kombinationen SR1+SR2+SR3= grovrandig horisontellt  
Kombinationen SR1+SR3+SR4=svarta prickar på vit botten  
Kombinationen SR1+SR2+SR3+SR4= rutig  

 
Av diagrammet framgår att kombinationer av två eller flera skrivrörligheter förekommer mest 
frekvent i elevtexterna. Tydligast syns detta i texterna från tillfälle T01, T22 och T33. 
Gemensamt för dessa tre skrivtillfällen är den öppna karaktären på skrivuppgiftens 
utformning vilket inbjuder eleverna till att aktivt fundera över den lästa/berättande texten. 
Variationer i användandet av skrivrörligheter är mest förekommande vid tillfälle T33. Elva 
elever använde sig av samtliga skrivrörligheter i sina texter och tolv av kombinationen 
textbaserad, samspelande och kunskapssökande skrivrörlighet. 
 
Endast två skrivrörligheter förekommer ensamt, den textbaserade skrivrörligheten, främst vid 
skrivtillfälle T44 och T55 och den samspelande skrivrörligheten men då endast i en elevtext 
vid tillfälle T01.  
 
Den textbaserade skrivrörligheten uppträder i samtliga kombinationer, vilket betyder att 
eleverna i sitt skrivande anknyter till den/de lästa texten/texterna. Kombinationen textbaserad 
och samspelande skrivrörlighet används av merparten av eleverna (18 stycken) vid 
skrivtillfälle T01. Vid skrivtillfälle T22 dominerar kombinationen textbaserad, samspelande 
och kunskapssökande texttyper vilken används av 21 av 28 elever. Den kunskapssökande 
skrivrörligheten ses endast vid tillfälle T22 samt T33 och då i olika kombinationer med andra 
skrivrörligheter.  

 
 
Diskussion 
 
Medvetenheten om språkets betydelse för elevernas utveckling, utbildning och i rollen som 
aktiva samhällsmedborgare har genom åren blivit alltmer tydlig för mig. Under mina 
verksamma år som lärare i grundskolans mellanår har mitt uppdrag varit att undervisa elever 
och stödja dem i deras språkutveckling. Insikten om språkets betydelse har i ökad grad präglat 
min undervisning och därmed medfört att även eleverna förhoppningsvis blivit mer medvetna 
om språkets betydelse och värde för lärande och utveckling. 
 
Av läroplanen för grundskolan framgår att samtliga lärare oavsett ämne är ansvariga för 
elevernas språkutveckling (Skolverket, 2000). Språkets särställning i skolarbetet lyfts fram 
och betonas i detta styrdokument: 
 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete 
med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. 
Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 
kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. 
(Skolverket, 2000 s. 96) 
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Ansvaret som betonas i styrdokumentet ställer krav på lärarnas kunskaper och 
förhållningssätt. Kunskap om elevernas skriftliga mognad är en viktig förutsättning för hur 
skrivarbetet inom olika ämnesområden planeras, genomförs och följs upp på ett för eleven 
främjande sätt. För att kunna undervisa och stödja eleverna i skrivandet krävs även att läraren 
har tillräckliga kunskaper om både sitt ämne och om vad skriftspråklig utveckling innebär 
(Liberg & Eklund, 2005). Skolverket uppmärksammade i sin nationella kvalitetsgranskning 
att lärare saknade kunskap och/eller medvetenhet om texters uppbyggnad i olika ämnen 
(Skolverket, 1999). Granskningen visade även att lärarna saknade uppfattning om hur 
kunskapen om texters uppbyggnad kunde delges eleverna på ett funktionellt sätt. Liknande 
resultat påvisades av Liberg och Eklund (2005) i en rapport om hur läs- och skrivutvecklingen 
stöds i skolorna samt hur läsandet och skrivandet används för att stödja elevernas skapande av 
kunskap i skolår 4 till 9 och gymnasiet. I rapporten konstateras även att det stora flertalet 
lärare saknade utbildning inom området läs- och skrivutveckling och att 
kompetensutvecklingen för dessa var bristfällig. 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att söka kunskap om hur elever formulerar sig i 
skrift och hur de med hjälp av det skrivna ordet formulerar sig i relation till ett ämnesinnehåll. 
Elevtexterna i denna studie är skrivna av elever i grundskolans mellanår. Texterna är av 
kategorin brukstexter, där syftet med skrivandet är att skapa förståelse och att orientera sig 
inom ett ämnesområde (Hellspong & Ledin, 1997).  
 
Ett ytterligare syfte med studien var att utveckla och pröva analysmodeller. Syftet var inte att 
söka efter språkliga rätt och fel i elevtexterna, vilket är det formella sättet att bedöma elevers 
skrivande, utan att kartlägga elevernas textmönster ur olika perspektiv. Analysen av 
elevtexterna fokuserades på två begrepp, nämligen texttyp och skrivrörlighet. Sättet att 
analysera elevtexterna betraktas som ett funktionellt sätt att granska elevers skrivande 
(Malmgren, 1996). 
 
I den följande texten diskuteras studiens tillförlitlighet, metod, resultat och slutligen beskrivs 
idéer till fortsatt forskning.  
 
Studiens tillförlitlighet 
 
Min mångåriga yrkeserfarenhet som lärare i grundskolans mellanår har med all säkerhet 
präglat sättet att undersöka elevtexterna. Postholm (2005) betonar vikten av att forskaren 
klargör, både för sig själv och för andra, med vilken erfarenhetsbakgrund som han/hon träder 
in i forskningsfältet dvs. subjektiviteten i studien skall redovisas. Subjektiviteten får inte 
läggas åt sidan utan måste tydliggöras så att läsaren kan uppfatta analyser och tolkningar i 
ljuset av forskarens perspektiv (Postholm, 2005 s. 127ff).  
 
I denna studie har forskaren analyserat elevtexterna men inte deltagit i undervisningen vid de 
tillfällen då elevtexterna skrivits. Detta innebär att upplysningarna om vad som genomförts i 
klassrummet är andrahandsinformation inhämtad från den undervisande läraren. Postholm 
betonar vikten av ”member checking” vilket innebär att forskaren ber forskningsdeltagarna 
(lärarna) ange om de känner igen sig i den beskrivning och tolkning som forskaren gjort av 
händelseförloppet i undervisningssituationen (Postholm, 2005 s. 132-133). Läraren i grupp A1 
har läst igenom, kommenterat och godkänt texten under rubriken ”Metod” i detta arbete. 
Läraren har även bidragit med tilläggsinformation efter min begäran. Detta med avsikt att ge 
en så trovärdig och sanningsenlig beskrivning som möjligt av planering och genomförandet 
av temaarbetet.  
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Materialet i denna studie omfattar 218 elevtexter skrivna av 29 elever. Min bedömning är att 
materialet är tillräckligt innehållsrikt för att resultatet i denna uppsats skall anses som 
trovärdigt.  
 
Metoddiskussion 
 
Kontakten via utbildningsledaren var en framkomlig väg till intresserade och för uppgiften 
lämpliga lärare. De fyra lärarnas arbetssituation medförde att temaarbetets genomförande 
förlängdes från tre till fem veckor till ca tre månader. Fyra lärare med varsin elevgrupp var ett 
”lagom antal” deltagare för framtagandet av det empiriska materialet samtidigt som det gick 
att gardera sig mot oväntade händelser såsom sjukdomsbortfall, avhopp från lärare eller för 
lågt elevdeltagande. Det planerade lektionsupplägget skilde sig från det arbetssätt som lärarna 
var vana vid. Intresset för den planerade skrivstrategin fanns samtidigt som de insåg att 
arbetssättet medförde en del merarbete. Vid fyra av de fem lektionerna genomfördes 
lektionsupplägget enligt den planerade fyrstegsmodellen. Arbetssättet resulterade i tillräckligt 
långa texter för de planerade analyserna. Intressanta perspektiv vid genomläsningen av 
elevmaterialet inför senare analyser var att undersöka de lästa texternas inverkan på 
skrivandet samt elevernas koppling till erfarenheter och kunskaper. Analysen av elevernas 
förmåga att använda olika texttyper/genrer i sina texter var ytterligare en intressant aspekt. 
Detta förarbete kan beskrivas som en ”metodresa” som avslutades med att två olika 
analysmodeller, benämnda Analysmodell I och II, valdes. 
 
Analysmodell I utgick från Pauline Gibbons (2006) tablå över de fem vanligaste texttyperna i 
skolan. Definitionerna som formulerats inför analysen var nödvändiga och viktiga redskap för 
att urskilja de olika texttyperna. I detta arbete studerades vilka texttyper eleverna använde sig 
av i sitt skrivande och vad som utmärkte deras sätt att använda texttyperna. Min bedömning är 
att Analysmodell I är lämplig för studier av olika texttyper, dess förekomster och 
kombinationer.  
 
Analysmodell II användes för att undersöka de skrivrörligheter eleverna använde sig av i 
texterna. Med skrivrörlighet menas hur elever i sitt skrivande relaterar till ett ämnesinnehåll 
och begreppet är introducerat av författaren till denna studie. Analysmodell II är inspirerad av 
Wiksten Folkeryds et al. (2006) arbete med begreppet textrörlighet. Fyra kategorier av 
skrivrörlighet utkristalliserades vid genomläsningen av elevtexterna som lämpliga för 
analysarbetet relaterat till studiens syfte (Hartman, 2004).  
 
Syftet med analysmodellen för skrivrörlighet var att synliggöra hur eleverna relaterar till ett 
ämnesinnehåll genom sitt skrivande. Detta visade sig vara fullt möjligt. Modellen gav ett 
vidare perspektiv på elevers skrivande trots att en viss begränsning fanns pga. antalet 
kategorier. Genomgången av textmaterialet gav en möjlighet att synliggöra och sortera 
innehållet i elevtexterna då de undersökta kategorierna var givna på förhand. Valet av 
kategorier fungerade som ett styrmedel för analysen. Här fanns en potential för att analysera 
mönster i elevtexterna och på så sätt fungerar elevtexterna som ett adekvat jämförelsematerial. 
Analysmodellen erbjuder även möjligheten att studera med vilken frekvens skrivrörligheterna 
förekommer i elevtexterna och hur dessa kombineras beroende på ämnesinnehållet. I detta 
arbete studerades dels vilka typer av skrivrörligheter som eleverna använde dels hur dessa 
varierades och kombinerades i elevtexterna. Analysmodell II var enligt min bedömning väl 
användbar för dessa frågeställningar.  
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Resultatdiskussion 
 
Elever läser, skriver och möter texter dagligen i läroböcker, skönlitteratur, faktatexter och via 
nätet. Dessa texter påverkar och erbjuder modeller/mönster för hur skrivandet utformas och 
kan skifta i syfte och funktion (Vygotskij, 1999). Det empiriska materialet i den föreliggande 
studien utgjordes av elevtexter författade under ett temaarbete i religion där lärandet ägde rum 
i ett socialt sammanhang. Läsande, samtal och skrivande var återkommande moment till stöd 
för elevernas lärande och utveckling. Skolmiljön, lärare och klassens elever utgjorde den 
kulturella kontexten där skrivandet försiggick. 
 
Skrivandet i skolan har olika syften. Forskaren Olga Dysthe lyfter fram två olika former av 
skrivande, dels ett skrivande som innebär att utforska och lära sig ett ämnesinnehåll och dels 
ett skrivande som handlar om att kommunicera med andra och redovisa ett innehåll (Dysthe, 
1996). Vilken form av skrivande som används är beroende på syftet med det skrivna. Syftet 
med elevernas skrivande under temaarbetet kan hänföras till den första formen av skrivande 
där skrivandet utgör en process. Eleverna skrev för att synliggöra sina tankar utifrån ett 
ämnesinnehåll. De resonerade, ifrågasatte och reflekterade över erfarenheter och tidigare 
kunskaper. Språket ligger nära det muntliga samtalandet då eleverna med hjälp av skrivandet 
bearbetade ett ämnesinnehåll i sökandet efter djupare insikt. Roger Säljö beskriver språket 
som ett sociokulturellt redskap som samtidigt är kollektivt, interaktivt och individuellt. Han 
menar att, ”Det är därför som det fungerar som en länk mellan kultur, interaktion och 
individens tänkande” (Säljö, 2000 s. 87). 
 
Elevtexterna är skrivna av unga skribenter (10-11 år); en del är i början av sin utveckling 
medan andra är mer drivna skribenter. Av elevtexterna framgår att eleverna har kännedom om 
adekvata textstrategier och att de använder den kunskapen i sitt skrivande. Analysmodell I 
visade att eleverna i denna åldersgrupp hade en uppfattning om textstrategier men saknade 
tillräcklig kunskap om de mönster som karaktäriserar olika texttyper. De ”åker slalom mellan 
texttyperna” och kan därför inte utnyttja sina texter för ett visst syfte och har därför svårare att 
nu fram till läsaren. De behärskar inte de olika texttypernas strukturer utan blandar de olika 
texttyperna i en och samma text, vilket är ett vanligt beteende hos unga författare 
(Schleppegrell, 2004).  
 
Den återberättande texttypen förekom mest frekvent i det empiriska materialet. Vid det första 
skrivtillfället användes enbart denna texttyp i elevtexterna. Vid de två följande skrivtillfällena 
använde majoriteten av eleverna den diskuterande/argumenterande texttypen, vanligast i 
kombination med den återberättande eller berättande texttypen men även som enda texttyp. 
De berättade/lästa texterna vid dessa tre lektioner innehöll beskrivningar av jordens skapelse 
och människans tillblivelse ur olika perspektiv. Dessa livsfrågor engagerade eleverna vilket 
tydligt syntes i det skrivna textmaterialet. De texttyper som eleverna använde får betraktas 
som förväntade utifrån de berättade/lästa texternas innehåll och skrivuppgiftens utformning.  
 
Eleverna bearbetar och utforskar ett ämnesinnehåll genom sitt skrivande. Av studien framgår 
att eleverna använde sig av de fyra skrivrörligheterna i varierande omfattning och i flera 
kombinationer i sina texter. Samtliga sex kombinationer av skrivrörlighet i elevtexterna 
förekom till exempel när eleverna jämförde likheter och olikheter i skapelseberättelser från 
andra kulturer än den kristna. Skrivuppgiftens utformning var vid dessa skrivtillfällen öppen 
till sin karaktär och inbjöd eleven till att aktivt anknyta sina erfarenheter och tankar till den 
nyvunna kunskapen (Björk, 1995). Analysen visar att en god förmåga att behärska de olika 
skrivrörligheterna underlättar för eleverna att lösa uppgifterna av denna karaktär där eleven 
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uppmanas att knyta an till sina erfarenheter och kunskaper samt att bearbeta och tillgodogöra 
sig ett ämnesinnehåll.  

I texterna från dessa tre tillfällen lyfte skribenten fram tankar samt resonerade och 
reflekterade över det aktuella ämnet. Eleverna uppvisade i flera texter en förvånansvärd god 
förmåga att argumentera och resonera. Det framgår tydligt att ämnet berörde dem och att 
skrivuppgiften motiverade till att argumentera, fundera och resonera. I elevtexterna 
ifrågasattes de lästa texterna och tvivel fördes fram om rimligheten i skapelseberättelserna. 
Eleverna tog ställning och förde fram åsikter på ett engagerat och rättframt sätt. Några elever 
ifrågasatte och övervägde textinnehållet i det lästa eller refererade och diskuterade åsikter som 
framförts i smågruppssamtalet. De inledande texterna utgjorde en inspirerande läsning och 
medförde att eleverna med utgångspunkt från texten förde fram tankar, funderingar och 
återkopplade dessa till sina erfarenheter enligt tidigare känt mönster (Hemberg, 1995).  
 
Skrivuppgiften vid de två sista lektionstillfällena (lektion 4 och 5) innebar att skriva en 
berättelse respektive en tidningsartikel utifrån de berättade/lästa berättelserna vid dessa 
tillfällen, vilket resulterade i att den berättande texttypen användes av eleverna vid de två sista 
skrivtillfällena. Eleverna uppmanades inte att lyfta fram egna tankar och funderingar, vilket 
begränsade elevernas möjlighet till skrivrörlighet. Elevtexterna är istället tydligt kopplade till 
innehåll och textmönster i de berättade/lästa berättelserna och den textbaserade 
skrivrörligheten blev utifrån dessa förutsättningar den vanligast förekommande i dessa 
elevtexter.  
 
Textmönstren för återberättande och berättande är väl bekanta och kända för eleverna 
(Hertzberg, 2006). Det är också dessa två texttyper som förekommer hos samtliga elever som 
enskild texttyp i deras texter.  Berättandet har en naturlig plats både i och utanför skolan och 
är den typ av text som eleverna tidigt möter i hemmet och i förskolan. Skolan har lyckats med 
att få elever att skriva bra narrativa texter men inte i lika hög grad att utveckla andra former 
av texttyper (Hertzberg, 2006). För att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med andra 
texttyper lyfter Hertzberg fram möjligheten att låta eleverna skriva i andra skolämnen än 
svenskämnet där skrivandet mer naturligt kan vara av ett annat slag än den berättande formen.  
 
Är det viktigt att eleverna i tidiga skolår får lära sig att skriva olika typer av texter? Skrivandet 
kan utvecklas till en naturlig del i samtliga skolämnen om eleverna tidigt få möta skilda sätt 
att formulera sig i text. Eleverna kan då på ett lättfattligt sätt tillgodogöra sig kunskap om det 
specifika i skrivandet för varje enskilt ämne, dess ordförråd och begrepp (Lindberg, 2007). 
Kunskap om hur olika texttyper används i skilda ämnen bör även vara kända för eleverna för 
att de efter hand ska utveckla sitt kunnande och bemästra olika sätt att uttrycka sig i skrift 
beroende av syfte och mottagare. Kraven i bedömningen av korrekthet och struktur i 
elevtexterna när det gäller olika texttyper måste dock ställas med utgångspunkt utifrån ålder, 
utvecklingsnivå och typ av kommunikation (t.ex. saga eller tekniska data).  
 
Vad kan vi lära oss genom att analysera elevernas skrivrörlighet? Granskningen av 
elevtexterna i studien fokuserades på användandet av språket som ett medium för att uttrycka 
förståelse av ett kunskapsområde. Skrivrörligheten visade hur eleven använde sig av sina 
tidigare kunskaper, erfarenheter och hur de synliggjorde sina tankegångar utifrån ett 
ämnesinnehåll.  
 
Ämnet för skrivandet och den skrivuppgift eleven tilldelas hade betydelse för elevens 
möjlighet att använda sig av olika skrivrörligheter. För att elevers skrivkompetens ska 
utvecklas krävs undervisning om hur skrivna texter inom olika ämnen kan formuleras 
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beroende på syfte och mottagare. Skrivuppgiftens utformning har betydelse för elevens 
motivation och möjlighet att använda sig av olika skrivrörligheter. Kursplanen i ämnet 
svenska är inte tydlig i sin beskrivning av hur eleverna ska undervisas i språket. I kursplanen 
under rubriken, ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, står följande att läsa: 
 

Det går inte att hitta en jämnt växande utveckling genom skolåren som innebär att små barn 
berättar och beskriver, medan äldre elever kan se sammanhang, utreda och argumentera. 
(Skolverket, 2000 s. 97-98) 
 

Elever behöver därför så tidigt som möjligt bekanta sig med skilda typer av texter för att 
kunna utveckla sitt skrivande. Huvudansvaret för undervisningen i en klass är lärarens. Det är 
alltså lärarens uppgift att utifrån sina kunskaper om ämnet och elevernas mognad att arrangera 
en undervisning som utvecklar elevernas skrivkompetens.  
 
Läroplanen för grundskolan betonar även språkets betydelse för lärande och 
identitetsutveckling: 
 

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av alternativ. Språk, lärande och identitetsutveckling 
är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 7) 

 
I grundskolans tidigare år undervisar lärare både i ämnet svenska och i andra ämnen vilket gör 
det möjligt för läraren att utnyttja samtliga skolämnen för elevernas skrivutveckling. För 
eleverna ger skrivandet inom olika ämnesområden tillfälle att verbalisera sin förståelse och 
kunskap vilket kan leda till en djupare insikt. De kan synliggöra sina tankar, framföra förslag 
på lärandet samt ge idéer om fortsatt undervisning och fördjupning kring ett aktuellt 
ämnesområde. Texterna ger läraren information om elevernas förståelse och resonemang 
kring ämnesområdet vilket kan vara en vägledning och utgångspunkt inför planeringen av det 
fortsatta arbetet. Styrkan i det skrivna ordet är att texten kvartsår vilket alltid ger möjlighet till 
återknytning samt förnyade tillfällen till bearbetning och reflektion (Björk, 1999).   
 
Lärares kunskap om eleverna, ämnet och lärandeprocessen är av största betydelse för 
elevernas möjligheter att utveckla sitt språk (Liberg & Eklund, 2005; Skolverket, 1999). 
Lärarens förhållningsätt till elevtexter visar eleverna vad som är viktigt att arbeta med för att 
utvecklas i sitt skrivande. Visst är det viktigt att elever lär sig hur ord stavas och hur man 
skriver grammatiskt korrekt men om texten saknar ett tänkvärt innehåll - vem är då 
intresserad av att läsa texten? En ökad kunskap om hur man på olika sätt kan bedöma 
elevtexter bidrar starkt till såväl elevens som lärarens utveckling. 
 
Fortsatt forskning 
 
Erfarenheterna och resultaten från denna studie väcker tankar om intressanta aspekter på 
framtida forskningsområden. Användandet av de båda analysmodellerna i denna studie får 
betraktas som ett grundarbete. Framförallt gäller detta Analysmodell II som utvecklats inom 
ramen för innevarande studie och nu prövats för första gången. Modellen kan enligt min 
uppfattning vidareutvecklas för att därefter praktiskt kunna användas vid bedömning av 
elevtexter. Det skulle, som ett förslag på fortsatt forskning för att utveckla modellen, ges 
möjlighet att följa elevers skrivande under en längre tid i klasser där lärare på ett medvetet 
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och kreativt sätt utformar undervisning och skrivuppgifter där kunskap inom ämnet även 
omfattar kunskaper om ämnets specifika skrivande. 
 
Ämnet för skrivandet och den skrivuppgift eleven tilldelades hade betydelse för elevens 
möjlighet att använda sig av olika skrivrörligheter i sina texter. Av studien framkom att vissa 
ämnesområden och skrivuppgifter engagerade eleverna mer än andra och stimulerade dem att 
använda sig av olika skrivrörligheter och kombinationer av dessa i sina texter. Det skulle vara 
intressant att pröva Analysmodell II på elevtexter skrivna inom skolans övriga ämnen och i 
grundskolans olika åldersgrupper. Det vore intressant att studera hur olika skrivuppgifter 
inom skilda ämnesområden lockar fram elevernas talanger för skrivrörligheter och på så sätt 
kunna stimulera deras skrivutveckling.  
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