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Projekt inom viket arbetet gjorts 

Skrivkompetens 
Referat 

Den här undersökningen tillkommer inom projektet Skrivkompetens som bedrivs vid Åbo 

Akademi i Vasa. Syftet med avhandlingen är att utveckla skrivhandledning i de lägre 

årskurserna inom den grundläggande utbildningen genom att analysera skrivsamtal. Fokus för 

analysen ligger på nivåväxling och handledarens användning av stödstrukturer. Totalt har elva 

skrivsamtal förts både i grupp och individuellt med åtta elever i årskurs fem i en 

finlandssvensk skola. Undersökningen kan delvis placeras inom ramen för aktionsforskning 

och antar ett hermeneutiskt perspektiv.  

 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 ska elever 

handledas inom skrivande på en mängd olika sätt för att utvecklas till skickliga skribenter. 

Eleverna ska få uppmuntrande och stärkande respons under hela lärprocessen och 

huvudparten av bedömningen ska vara av formativ karaktär. Det här ställer höga krav på 

lärare och motiverar användningen av skrivsamtal i undervisningen. 

 

De förda skrivsamtalen har analyserats med utgångspunkt i Kronholm-Cederbergs (2009) 

responstriangel. Triangeln består av sex nivåer från lokal till global textnivå. I de skrivsamtal 

som fördes inom den här undersökningen rörde man sig mest på triangelmodellens högsta 

nivå, närmare bestämt på den skrivsituationsrelaterade nivån. De stödstrukturer som användes 

mest kan enligt Tjernbergs (2016) rangordning av stödstrukturer klassificeras som lätt stöd. 

Däremot kan skrivsamtal anses utgöra högt stöd i ett vidare perspektiv.  

 

Resultaten tyder på att elever i årskurs fem inte är särskilt vana vid att tala om sitt skrivande 

eller sina texter. De verkar för det mesta villiga att prata om dessa saker men deras 

metaspråkliga färdigheter tycks inte alltid möjliggöra skrivsamtal på en högre nivå. Spontant 

stöd verkar ofta bestå av frågor och exempel, någonting som Tjernberg (2016) klassar som 

lågt stöd. Högt stöd verkar kräva en större insats från handledarens sida. Däremot kan 

skrivsamtal i sin helhet ses som högt stöd. En förutsättning för att skrivsamtalet ska fylla sitt 

syfte i undervisningen är att handledaren känner eleven i fråga väl och vet vilken typ av stöd 

skribenten behöver och vart personen är på väg i sin utveckling. Det verkar som att samtal på 

global textnivå mestadels är av dialogisk-kommunikativ karaktär, medan samtal på lokal 

textnivå riskerar att bli auktoritetskommunikativa.  
Sökord/indexord 
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1 Inledning 

I den här avhandlingen undersöks skrivhandledning med fokus på så kallade 

skrivsamtal. Begreppet skrivsamtal definieras i avsnitt 1.4 Definition av begrepp. Med 

pedagogik som huvudämne och svenska och litteraturvetenskap som biämnen har jag 

tagit på mig rollen som både skrivhandledare och forskare i den här studien. Under 

mina fem studieår på klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi har jag kommit att 

intressera mig särskilt mycket för skrivpedagogik, vilket har lett mig till att skriva min 

magisteravhandling inom skrivhandledning. 

I det här kapitlet förklaras bakgrunden till mitt eget intresse för skrivande, eftersom 

jag anser min egen relation till skrivande vara av betydelse för hur jag som forskare 

har gett mig in i studien. Därefter presenteras projektet som avhandlingen tillkommer 

inom, följt av hur skrivande och skrivhandledning framställs i Grunderna för 

läroplanen inom den grundläggande utbildningen 2014. Kapitlet avslutas med 

definitioner av begrepp som är relevanta för den här undersökningen.  

 

1.2 Bakgrund 

 
Sedan jag var liten har jag varit intresserad av berättelser i olika former. I de lägre 

årskurserna inom den grundläggande utbildningen älskade jag att skriva berättelser 

och jag är tacksam för att min klasslärare värderade skrivande högt i sin undervisning. 

När jag började högstadiet övergick jag från att skriva berättelser i linjerade häften till 

att skriva låttexter i röriga anteckningsblock. Jag kombinerade mitt intresse för musik 

med mitt intresse för skrivande och hittade därmed den vrå som jag fortfarande kallar 

mitt största andrum i vardagen, nämligen låtskrivning. Trots att jag alltid har haft en 

positiv inställning till skrivande och skola har jag också alltid haft svårt att visa mina 

texter för andra. Jag har ofta upplevt det jobbigt att få respons på mina texter och trots 

att jag har lagt mig själv i blöt genom att upprepade gånger uppträda med egna låtar 

inför publik så känns det fortfarande svårt att visa nytt material för andra, för att inte 

tala om att skriva tillsammans med andra.  
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Under mina studier i pedagogik har jag kommit att intressera mig särskilt mycket för 

skrivpedagogik och hur man som lärare kan ge elever det stöd de behöver för att kunna 

producera en text och därtill tycka att det är roligt. Jag ser skrivstöd och varierande 

skrivuppgifter som någonting av det allra viktigaste en lärare kan erbjuda elever i 

grundskolan och vill själv lära mig mer om hur jag på bästa sätt kan stöda mina 

framtida elever i deras skrivutveckling. Jag önskar kunna ge mina framtida elever en 

positiv inställning till skrivande och verktyg för att producera texter av olika slag både 

självständigt och tillsammans med andra.  

 

 

1.2 Projektet Skrivkompetens 
 

Den här avhandlingen tillkommer inom projektet Skrivkompetens som bedrivs inom 

fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Syftet med projektet 

är att studera olika aspekter av skrivprocessen i olika utbildningsstadier och språkliga 

miljöer. Ett område som man inom projektet har intresserat sig för är skrivhandledning, 

vilket även avhandlingen behandlar.  

 

För att skapa en heltäckande uppfattning om skrivhandledning i olika kontexter, har 

projektet gått in för att samla in material från tre olika språkmiljöer där svenska är 

undervisningsspråket. De undersökta språkmiljöerna är en finlandssvensk skola, en 

svensk skola och en språkbadsskola. Skolorna har fingerade namn. Dessa delstudier 

jämförs inom projektet när materialet är insamlat och analyserat.  

 

Materialet har samlats in av tre forskare, som har observerat och fört skrivsamtal 

individuellt och i grupp med elever enligt följande indelning: Finlandssvenska skolan 

(Fläderskolan), Sofie Lundell. Språkbadsskolan (Klöverskolan), Daniela Sandström. 

Svenska skolan (Syrénskolan), Mindy Svenlin. Materialet samlades in i årskurserna 

fyra och fem under våren 2018. Under våren träffades forskarna tillsammans med 

professor Siv Björklund och professor Ria Heilä-Ylikallio för att diskutera studiernas 

utformning. Preliminära resultat presenterades under Nordiska 

lärarutbildningskonferensen i Vasa 7–9.5.2018 och under den trettonde nationella 

konferensen i Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) i Linköping 22–23.11.2018. 
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I den här undersökningen specifikt ligger fokus på skrivhandledning i årskurs fem i en 

finlandssvensk skola. Genom att analysera skrivsamtal med utgångspunkt i 

nivåväxling och användning av stödstrukturer önskar jag komma åt områden där 

skrivhandledningen i de lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen 

kunde utvecklas.  

 

 

1.3 Handledning och respons i läroplanen 2014 

 

Eftersom Utbildningsstyrelsens styrdokument bör finnas som grund i all undervisning 

i Finland är det relevant att lyfta fram dess riktlinjer för handledning och respons i 

denna studie. Därför står Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014a) i fokus i det här kapitlet. Jag redogör 

för vad som är centralt inom den grundläggande utbildningen i årskurs 3–6 gällande 

handledning och respons. Hänvisningar till nämnda styrdokument går i fortsättningen 

under benämningen LP 2014. 

 

I LP 2014 uppmanas skolan att handleda elever i årskurs 3–6 till att bli skickliga 

skribenter på en mängd olika sätt. Eleverna ska handledas i att återge och redogöra för 

sina tankar och att producera bland annat berättande och beskrivande texter i 

multimediala lärmiljöer. Elevernas tro på sina egna möjligheter ska stärkas genom 

positiv och uppmuntrande respons under hela lärprocessen. En viktig del av 

undervisningen är att både ge och ta emot mångsidig, positiv, realistisk och konstruktiv 

respons eftersom detta stöder lärandet och vidgar intresseområdena. Lärare uppmanas 

att redan från början ge sina elever respons som informerar dem om sina framsteg och 

färdigheter. Utvärdering av det egna arbetet och arbete som gjorts tillsammans bör 

också vara en del av undervisningen.  

 

Bedömning av lärande, arbete och uppförande ska enligt Utbildningsstyrelsen (2014a) 

alltid utgå från målen i läroplanens fastställda grunder. Detta gäller också responsen 

som ges till eleverna. Bedömning och respons ska planeras och ges utgående från 

elevernas ålder och förutsättningar och elevernas styrkor och framsteg ska lyftas fram 

i responsen i förhållande till tidigare kunskaper. Kamratbedömning är en metod som 
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lyfts fram i LP 2014 och läraren bör utveckla utvärderingsdiskussioner elever emellan 

som en del av arbete i grupp.   

 

Enligt Utbildningsstyrelsen (2014a) ska huvudparten av bedömningen i skolan vara av 

formativ karaktär, det här betyder att responsen ska vara en del av det dagliga arbetet 

och den dagliga undervisningen under hela läsåret. För att denna typ av responsgivning 

ska vara fungerande bör lärare observera lärprocessen och kommunicera med sina 

elever. Lärare har en viktig uppgift i att skapa tillfällen där eleverna tillsammans med 

dem ger och får respons som främjar och motiverar lärandet. En sådan respons ska 

vara kvalitativ och beskrivande och bör innehålla moment där man tillsammans med 

andra analyserar och löser utmaningar. Det är också viktigt att ta i beaktande att elever 

lär sig och arbetar på olika sätt. Med hjälp av respons ska eleverna lära sig att peka på 

sina framsteg, strukturera olika faser i sitt eget lärande och hitta olika sätt att nå 

uppställda mål.  

 

1.4 Definition av begrepp 
 

Jag vill i detta skede redogöra för vad jag avser med skrivhandledning. Enligt 

Utbildningsstyrelsen ska handledning vara följande: ”en kontinuerlig, interaktiv och 

målinriktad verksamhet som stöder elevens […] lärande, växande och utveckling.” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014b, s. 5). Handledning borde därmed ingå i all undervisning. 

I den här avhandlingen ligger fokus specifikt på skrivhandledning. 

 

Skrivsamtal är ett centralt begrepp i den här avhandlingen. Detta begrepp syftar till en 

form av textsamtal som äger rum när som helst under en skrivprocess. Dessa samtal 

kan alltså ses som handledande samtal, det vill säga en del av skrivhandledningen. 

Med förklaringen att jag inte endast samtalat om texten med undersökningens 

informanter, utan också om själva skrivandet i olika skeden av skrivprocessen, anser 

jag att begreppet textsamtal vore aningen vilseledande i detta sammanhang. Tjernberg 

(2016, s. 67) skriver i en diskussion kring skrivundervisning om vägledande samtal, 

som syftar på ett samtal mellan elev och lärare under en skrivprocess. Eftersom detta 

begrepp inte används som vedertaget begrepp inom skrivpedagogik har jag ändå valt 
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att kalla samtalen i denna undersökning för skrivsamtal. Begreppet skrivsamtal är 

också det begrepp som har använts inom det tidigare nämnda forskningsprojektet som 

den här avhandlingen arbetats fram inom.  

 

Ett annat centralt begrepp i den här undersökningen är stödstruktur, ett begrepp som 

jag har valt att använda parallellt med det engelska begreppet scaffolding. Dysthe 

(1995, s. 243) förklarar stödstrukturer som det sätt läraren ger stöd på samtidigt som 

hen ställer krav. Vidare förklarar hon att lärare behöver använda sig av stödstrukturer 

för att leda sina elever på vägen till deras närmaste utvecklingszon, det vill säga nästa 

steg i deras utveckling inom ett område. Enligt Great Schools Partnership (2015) 

definieras scaffolding som temporärt stöd från lärarens sida med syftet att eleven i 

fråga ska nå en högre nivå i sitt lärande än hen hade gjort utan stöd. Scaffolding är det 

engelska ordet för byggnadsställning och den här undervisningsmetoden liknas ofta 

vid en sådan. Stödstrukturer kan jämföras med byggnadsställningar i det avseendet att 

de underlättar och möjliggör byggande men kan tas ner när byggnaden står klar 

(Tjernberg, 2016).  

 

Feedback kan enligt Institutet för de inhemska språken (2005) ersättas med begreppet 

återkoppling och kan i vidare bemärkelse innebära synpunkter på någons idéer. Enligt 

Skolforskningsinstitutet används feedback i följande syfte: ”för att ge återkoppling till 

eleven om dennes kunskaper och förmågor.” (Skolforskningsinstitutet, 2018, s. 10). 

Vidare ska feedback enligt Skolforskningsinstitutet (2018) ge information om elevens 

kunskaper, samt förbättringsförslag och direktiv för hur eleven kunde nå nästa steg i 

sin utveckling. Jag har valt att använda begreppen respons och feedback synonymt i 

den här avhandlingen eftersom jag anser att de fyller samma funktion i detta 

sammanhang. Dessa begrepp används därtill mest frekvent och också parallellt inom 

den tidigare forskning som jag har bekantat mig med.  

 

1.5 Avhandlingens fortsatta disposition 
 

Till näst följer en redogörelse för tidigare forskning som jag anser vara relevant för 

den här undersökningen. Skrivande och skrivhandledning i skolan är centrala teman, 

där både skrivande från ett kognitivt och ett sociokulturellt perspektiv lyfts fram. I den 

teoretiska bakgrunden redogörs också för hur skrivande kan bli meningsfullt i skolan 
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och hur skrivhandledning kan fylla sitt syfte i praktiken. Efter den teoretiska 

bakgrunden redogör jag för min metod och förklarar tillvägagångssätt och 

analysverktyg följt av tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter. Därefter följer 

en resultatredovisning för samtliga analyserade nivåer i skrivsamtalen och använda 

stödstrukturer. Slutligen förs en diskussion kring det analyserade materialet och den 

använda metoden.  
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2 Skrivande i skolan 
 

I det här kapitlet redogör jag för tidigare forskning som är relevant för den här studien. 

Kapitlet inleds med att definiera skrivande som aktivitet ur ett kognitivt perspektiv. 

Därefter följer en redogörelse för processinriktat skrivande ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Det är alltså inte den färdigställda texten som står i fokus, utan snarare de 

processer som leder fram till produkten – både kognitiva och sociokulturella sådana. 

Efter det redogör jag för meningsfullt skrivande i skolan och därefter avslutas kapitlet 

med en redogörelse för hur ett processinriktat synsätt på skrivande påverkar 

skrivhandledningen i skolan.  

 

2.1 Skrivande som aktivitet – det kognitiva skrivandet 
 

Att skriva är mycket mer än att pränta ord på papper. Enligt Strömquist (2000) handlar 

skrivande om förberedande processer, inte minst mentala sådana och bearbetning av 

stoff. Heilä-Ylikallio (2002) hävdar att skrivande kan jämställas med tänkande och 

menar att människan blir medveten om sina egna tankar och bättre på att strukturera 

dem genom att uttrycka sig i text. Garmes (2010) definition på skrivande liknar Heilä-

Ylikallios, hon menar att en person reder ut sina egna tankar och utvecklar dem till nya 

konstellationer genom att skriva. Enligt Berg (2011) ger skrivande utrymme för 

reflektion och tänjer på tankebanorna. 

 

Den fysiska eller grafiska handlingen som avses med att skriva är egentligen den 

minsta delen av en skrivprocess. Innan en skribent är redo att skriva ner en text krävs 

mycket förarbete och när texten väl är skriven krävs också efterarbete. Förarbetet 

består av insamling av stoff, sortering av stoffet och planering av textens framställning. 

Det är först när förarbetet är gjort som ett första utkast kan formuleras och skapas som 

grund för bearbetningen som följer. (Strömquist, 2000.) 

 

Garme (2010) hävdar att allt skrivande är någon form av kommunikation, vare sig det 

handlar om att skribenten kommunicerar med en mottagare, med flera mottagare eller 

med sig själv. Skrivandet ersätter det som inte kan sägas i stunden och kan enligt Berg 

(2011) ses som en typ av kommunikation på avstånd. Hoel (2001, s. 36) menar att en 
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skribent kontinuerligt för en dialog med läsaren genom hela skrivprocessen, trots att 

hen fysiskt sett kan vara ensam när verksamheten bedrivs. Hoel (2001, s. 75) lyfter 

fram Vygotskijs definition på skrivande och liknar verksamheten vid att samtala med 

ett papper med en frånvarande samtalspartner. Hoel (2001, s. 34), professor i skrivning 

och pedagogik, menar själv att skrivandet kan vara både en process där skribenten 

överför tankar och idéer till ett förståeligt språk och en process där skribenten 

upptäcker tankar och betydelser genom språket.  

 

Swärd och Karlsson (2017) menar att skrivande består av en tankeprocess som övergår 

i en arbetsprocess när ord och meningar ska formuleras. Detta samspel mellan tanke 

och handling pågår under hela skrivprocessen. För att en skrivprocess ska kunna äga 

rum behövs mer än bara de redskap som möjliggör den grafiska delen av processen. 

Att skriva innebär att skribenten för fram det han eller hon vill berätta så att mottagaren 

förstår. (Swärd & Karlsson, 2017.) 

 

Dysthe (1995, s. 92–93) förklarar att det finns två olika typer av skrivande, närmare 

bestämt skrivande för att tänka, lära sig och utforska stoff och skrivande för att 

kommunicera. Typen av skrivande väljs i enlighet med skrivandets syfte. Dysthe 

menar att de flesta förknippar skrivande med kommunikation och att det då är 

produkten som ligger i fokus, men skrivande kan också handla om att skriva för sig 

själv med fokus på själva processen. Nedan framställs en modell skapad av Dysthe, 

Hertzberg och Løkensgard (2011, s. 41) för vilka textnivåer som står i fokus när en 

skribent arbetar med en text. En skribent behöver enligt dem jobba på samtliga nivåer 

för att åstadkomma en väl skriven text. 
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2.2 Processinriktat skrivande – det sociokulturella skrivandet 
 

Processinriktat skrivande skiljer sig från det som Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011) 

kallar för traditionellt skrivande i den meningen att fokus förskjuts från produkt till 

process. En annan viktig princip inom det processinriktade skrivandet är enligt dem att 

man skiljer mellan texter som skrivs för skribenten själv och texter som skrivs för 

andra läsare. En skrivprocess innefattar alltså de olika faser som skribenten genomgår 

från att hen har ett ämne att skriva om till att hen har en färdigt producerad text i sin 

hand (Dysthe m. fl., 2011).  

 

Skrivande är inte bara en process, utan flera delprocesser som samspelar. I de allra 

flesta skrivprocesser kan man enligt Wengelin (2008) urskilja åtminstone följande tre 

delar: planering, omsättande av planerna i skrivet språk och utvärdering av det skrivna. 

Dessa delar samspelar under hela skrivprocessen. Strömquist (2000) menar att en 

skrivprocess utgörs av flera olika faser, varav samtliga kräver engagemang och 

Figur 1. Texttriangeln. 
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förmåga att lösa problem, en förmåga som kan övas upp. Hon säger också att det vi 

vet om skrivande som arbetsprocess grundar sig på erfarenhetskunskap som skribenten 

i fråga har. Ord och benämningar på det en skribent gör när han eller hon skriver är 

dock inte alltid så lätta att hitta, detta eftersom det är fråga om så pass invecklade 

processer.  

 

Hoel (2001) menar att det inte bara finns en skrivprocess utan många olika. Vilken av 

dessa som tar form beror på vilken typ av skrivuppgift det är fråga om. Beroende på 

vilken typ av skrivande det är fråga om, vem som är mottagare, vilket syfte skrivandet 

har och vilka krav som ställs på texten ställs skribenten inför olika mentala och 

praktiska utmaningar, vilket tar sig uttryck i skiftande skrivstrategier. Hoel hävdar att 

det inte finns någon universell skrivprocess som tillämpas av alla skribenter. 

Skrivprocessen formas i enlighet med bland annat skrivandets syfte, skriverfarenhet 

och genremedvetenhet. 

 

En skrivprocess kan enligt Hoel (2001) bestå av tre olika rörelser. Den första är en 

hierarkisk rörelse, en rörelse som innebär att skribenten kontinuerligt rör sig mellan 

olika nivåer i texten och att varje ord som skrivs påverkas därefter. Den andra rörelsen 

är en rekursiv rörelse, vilken innebär att skribenten rör sig fram och tillbaka i sin egen 

text mellan det som har skrivits, det som skrivs och det som ska skrivas. Den tredje 

rörelsen är cyklisk eller spiralformad och illustrerar skribentens återvändo till 

skrivandets underprocesser och delelement i olika stadier och faser i skrivprocessen. 

Hoel understryker i samband med detta att tankeutvecklingen knappast är någonting 

som sker före skrivandet, utan snarare ett resultat av skrivandet.  

 

Strömquist (2007) menar att skrivandets roll i skolan förändras med ett processinriktat 

synsätt på skrivundervisning. Denna syn på skrivande tillåter elever att tänka genom 

att skriva, inte bara i ämnet modersmål och litteratur, utan i alla skolämnen. Att jobba 

processinriktat med skrivande i skolan stärker skrivandets kommunikativa funktion 

och är språkutvecklande för eleverna. Strömquist lyfter dock fram att ogenomtänkta 

och lösryckta delar från en skrivprocess inte bör användas i undervisningen, utan  att 

det är viktigt att processen är en genomtänkt helhet. Processinriktad skrivundervisning 

innebär enligt Tjernberg (2016, s. 13) att eleven först planerar sitt skrivande och låter 

sig inspireras av lärarens stöd och instruktioner. När planeringen är klar sorterar eleven 
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sitt stoff och gör en disposition av det som ska skrivas. Slutligen producerar eleven en 

text och skriver den så grammatisk korrekt som möjligt. Under hela processen går 

eleven in och ut ur sin text och skiftar därmed mellan att vara läsare och skribent.  

 

En skribent börjar vanligtvis sin skrivprocess med att analysera skrivuppgiften. Det är 

i det här stadiet som stilen på slutprodukten avgörs. Skribenten tar här hänsyn till 

mottagaren och funderar på hur texten ska anpassas beroende på syfte. (Strömquist, 

2000). Skribenten behöver därefter samla stoff och göra upp någon slags skiss över 

hur texten ska se ut. När förarbetet är gjort påbörjas själva skrivandet. Skribenten 

skriver på papper eller skärm och bör inte störas under arbetet. Den här delen av 

skrivprocessen brukar ibland kallas för skrivflöde och innebär att skribenten skriver 

effektivt och försöker få med det mesta av det insamlade stoffet. (Swärd & Karlsson, 

2017.)  

 

I slutskedet av skrivprocessen behöver skribenten begrunda sin text och fundera på om 

det ursprungliga syftet med texten är uppnått, har man alltså kunnat förmedla det man 

vill förmedla på ett begripligt och överskådligt sätt? I det här skedet är det också klokt 

att fundera på arbetets disposition, det vill säga följer kapitlen en logisk ordningsföljd? 

(Strömquist, 2000.) Det kan vara en god idé att göra upp en checklista åt eleverna inför 

redigerings- och revisionsfasen. Listan kan fungera som ett hjälpmedel för dem så att 

de vet vad de ska titta på i sin egen text och så att de kommer ihåg vad som bör finnas 

med i texten. Punkterna kan med fördel formuleras som frågor så att eleverna enkelt 

hittar delar som saknas eller behöver utvecklas. (Lundberg, 2008.) 

 

 

Kamratrespons 

Det processinriktade skrivandet tar med elever som responsgivare. Tjernberg (2016, s. 

71) förklarar värdet i att elever ges tillfälle att diskutera sitt skrivande och utbyta idéer 

med varandra. Kamratrespons blir därmed en användbar metod i processinriktat 

skrivande i skolan, menar hon. Syftet med att diskutera och behandla varandras 

textutkast är enligt Brink (2010, s. 128) att alla parter utvecklas till bättre skribenter. 

Han menar att skribenten genom detta får respons från flera håll och lär sig att lyssna 

på förslag och synpunkter samtidigt som hen lär sig att avgöra vilka kommentarer som 

beaktas inför det fortsatta skrivandet.  
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Hoel (2003) lyfter fram responsgrupper som en bra metod i bearbetningsskedet. Hon 

menar att samtliga elever i en responsgrupp på 3–5 elever utvecklas inom olika 

områden. En förutsättning för att denna metod ska vara ändamålsenlig är att läraren 

känner sina elever väl och vet hur de ska grupperas för bästa möjliga samarbete. 

Eleverna i responsgrupperna ska helst vara på olika nivå och inneha olika färdigheter 

inom skrivkonsten. På det här sättet växer samtliga elever som skribenter och kan lära 

sig av varandra, både när det gäller att ge och att ta emot respons. Hoel menar att elever 

i responsgrupper kan bygga upp kunskap och skapa mening genom interaktion och 

språklig samverkan, i denna process fungerar eleverna som stöd för varandra. 

 

Att ingå i en responsgrupp kan vara utmanande för både responsmottagare och 

responsgivare (Hoel, 2001, s. 114). Kunskapsmässigt kan eleverna känna sig 

otillräckliga i responsgivningen, vilket kan göra det svårt för dem att veta vad de ska 

ta fasta på i klasskamraternas texter. Dessutom kan det vara svårt att överhuvudtaget 

ge objektiv respons på en klasskamrats text, särskilt om texten är rätt svag. I vår kultur 

är det inte önskvärt att vara allt för ärlig, man behöver därför hitta en balans mellan 

negativ och positiv respons i sådana här sammanhang. Det här sätter elever på prov 

även vad gäller det sociala samspelet. (Hoel, 2003.)  

 

Hoel (2003, s. 288) beskriver två olika former av respons. Hon kallar en sådan respons 

som en elev får av en annan elev som befinner sig på ungefär samma nivå för lätt stöd. 

Den här typen av stöd hjälper skribenten i fråga att utvecklas som skribent och nå den 

närmaste utvecklingszonen (den zon där inlärningspotentialen ligger). Starkt stöd 

innebär mera krävande respons och fås från en elev som befinner sig på en högre nivå 

språkligt sett. Hoel betonar att ordningsföljden på responsen är viktig. Responsgivaren 

bör alltid börja med en lättare respons för att sedan gå vidare till en mera krävande 

respons.  

 

I en skrivprocess kan det ske många förändringar i en text från det första utkastet till 

slutprodukten. Det är därför viktigt att responsgivare lyfter fram det positiva i texten 

redan från början, eftersom dessa delar i annat fall riskeras att tas bort av skribenten. 

(Hoel, 2001, s. 114.) 
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Hoel (2001, s. 115) hävdar att skrivande är problemlösning, men att det samtidigt 

också handlar om att konstruera och utveckla problem. Det svåraste med 

responsgrupper är ofta just att hitta problem och göra skribenten medveten om de 

problem som finns i texten. Frågor är därför tacksamma att använda i detta syfte, menar 

Hoel. Wiliam och Leahy (2015, s.) förespråkar tekniken ”två stjärnor och en önskan” 

i det här sammanhanget och menar att läraren kan underlätta elevernas responsgivning 

genom att ge inledande formuleringar till både stjärnmeningar och önskemeningar. 

 

Tjernberg (2016, s. 13) menar att elever ser sina textutkast som formbara och att 

bearbetning därför blir en naturlig del av en skrivprocess. Hon anser att lärarens 

handledande samtal och kamratrespons utgör viktiga delar i skrivprocessen eftersom 

tankar och kunskaper utbyts genom dessa arbetssätt. Processinriktat skrivande blir 

genom kommunikation och gemensam utveckling av text en genomtänkt helhet som 

synliggör hela skrivprocessen för både lärare och elever. Strömquist (2007) 

uppmuntrar användning av kamratrespons med elever men poängterar att detta 

arbetssätt inte automatiskt innebär en processorienterad skrivundervisning. 

Processinriktat skrivande i skolan bör enligt henne vara mycket mer än så, en skribent 

behöver stödas under hela skrivarbetet. Även Garme (2010) ser kamratrespons som en 

användbar metod i klassrummet. Hon poängterar dock att detta arbetssätt förutsätter 

att läraren ger konkreta och specifika anvisningar för vad eleverna ska fokusera på när 

de granskar texterna i fråga. Swärd och Karlsson (2017) menar att unga skribenter kan 

ha svårt att veta vad de egentligen ska titta på i en text och hur de ska ge respons och 

att lärarens uppgift därför blir att ge eleverna frågor att ställa till texten så att de enklare 

kan skapa en stomme för responsen. Frågorna kan till exempel handla om textens röda 

tråd, berättelsens intrig eller skribentens ordval. 

 

När skribenten fått andras synpunkter på sin text blir det enklare att påbörja 

revideringen och slutfasen av skrivprocessen. Den här fasen innebär ändring, 

korrigering och finslipning och är ofta ganska tidskrävande. (Swärd & Karlsson, 2017; 

Strömquist, 2000.) De ändringar som görs ska bidra till att läsaren förstår texten bättre. 

(Strömquist, 2000.) 
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2.3 Meningsfullt skrivande 
 

Läroplansgrunderna från år 2014 är omfattande och  ställer många krav på lärare. 

Heilä-Ylikallio (2002), professor i modersmålets didaktik och docent i läs- och 

skrivpedagogik, hävdar att en professionell lärare vågar utelämna vissa saker för att 

kunna lägga större fokus på andra. Hon menar att det finns ett problem i att lärares 

arbetsuppgifter blir allt fler trots att arbetstiden förblir densamma. Liberg (2010, s. 

2019) menar även hon att undervisning bygger på olika val och att en lärare alltid bör 

ställa frågorna varför detta? vid val av innehåll och varför så? vid val av metod. Syftet 

med undervisningen bör alltid finnas som grund för val av metod, understryker hon.  

 

Brink (2010) ifrågasätter varför ämneslärare ofta anser läsning vara självklart i deras 

arbete men sällan upplever skrivande som lika självklart. Han menar att det här 

fenomenet innebär en risk i högre årskurser och anser att fokus bör ligga på 

skriftspråkligheten, inte läsning och skrivande skilt för sig. Enligt Tjernberg (2016, s. 

14) kan den processinriktade skrivundervisningen ses som en stödstruktur i en 

språkutvecklande undervisning, därför kan den utgöra en naturlig del i alla ämnen i 

skolan.  

 

Ibland kan en elev känna motvilja till att skriva redan när skrivuppgiften ges. Det är 

därför viktigt att som lärare ge meningsfulla skrivuppgifter med ett tydligt syfte. En 

uppgift som ofta ges åt elever efter en längre ledighet är att de ska skriva om sitt lov. 

Heilä-Ylikallio (2002) ifrågasätter den här typen av uppgift och menar att lärare istället 

för att ge en något oinspirerande rubrik åt eleverna kunde jobba med temat 

genrepedagogiskt. Man kunde istället till exempel tillverka en turistbroschyr, skriva 

ett brev till en fiktiv karaktär eller komponera en dikt, menar hon. Garme (2010, s. 36) 

förespråkar uppgifter med tydliga ramar som sätter igång tankeprocessen bättre än en 

fri uppgift.  

 

Swärd och Karlsson (2017) ifrågasätter uppsatsskrivandets utrymme i den 

grundläggande utbildningen. De frågar sig om denna genre behöver ägnas så mycket 

tid eller om tiden kunde fördelas på ett mera genrepedagogiskt sätt. De menar att en 

elev med kunskap om flera genrer är en skickligare skribent med motiveringen att 
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skrivprocessen börjar med en idé om textens innehåll och mottagare. En skicklig 

skribent har alltså ett mönster för hur texten ska se ut och vet vad den ska innehålla. 

 

Det ideala scenariot i en skola vore ofta att eleverna skulle få möta författare som 

kunde berätta om sitt skrivande och handleda i en skrivuppgift. Det här är förstås inte 

praktiskt möjligt i alla situationer och därför behöver lärare ta till genomförbara 

metoder. Närläsning med diskussion och reflektion kan hjälpa en ung skribent i sin 

skrivprocess. Här är det centralt att fråga sig hur författaren i en text har gjort. (Garme, 

2010.) 

 

För att skrivande ska kännas roligt och meningsfullt behöver det finnas en mottagare i 

sammanhanget. Ibland behövs andra mottagare än lärare eller klasskamrater för att 

elever ska känna sig motiverade till att skriva. Då kan det vara bra att hitta något större 

syfte för texterna som produceras. Texterna kan till exempel publiceras i en 

skoltidning, i den lokala tidningen eller sändas till elever i en annan skola. (Swärd & 

Karlsson, 2017.) I klassrummet kan det vara en god idé att ge eleverna möjlighet att 

läsa upp sina skrivna texter för en kompis. På det här viset får texten en mottagare och 

blir i den bemärkelsen offentlig. Att sedan samtala kring texten tillsammans med en 

klasskamrat eller läraren får skribenten att reflektera över sitt eget skrivande. (Garme 

2010).  

 

Om eleverna har svårt att komma igång med skrivandet och inte riktigt vet var de ska 

börja behöver läraren inspirera och motivera dem på bästa sätt. Berättelser av olika 

slag kan fungera som inkörsport till skrivandets och skapandets värld. Dessa 

berättelser behöver ha ett syfte och väljas ut noggrant. (Swärd & Karlsson, 2017.)  

 

2.4 Skrivhandledning  
 

Att ge respons på elevtexter är ofta den mest krävande delen i en skrivprocess. Heilä-

Ylikallio (2002) lyfter fram att ordet respons gärna kunde användas framom ordet rätta 

i skolsammanhang. Detta skulle enligt henne innebära ett större visat intresse för 

elevtexter istället för en indikation på att eleverna skrivit någonting fel. Hoel (2001, s. 

35) skriver att studier visar att lärarkommentarer i hög grad påverkar elevernas 

inställning till skrivande och att eleverna styrs av vad läraren är ute efter samt hur hen 
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kommer att reagera på den färdigskrivna texten när de skriver. William och Leahy 

(2015, s. 135) poängterar vikten av att läraren har kunskap om forskning vad beträffar 

feedback för att själv kunna ge bra sådan till sina elever.  

 

Heilä-Ylikallio (2002, s. 13) förespråkar respons som gagnar en elevs skrivutveckling 

i ett långt skrivutvecklingsperspektiv. Enligt henne är normbrott så som stavfel inte 

alarmerande, det är däremot värre att inte hitta ord för sina tankar. Tjernberg (2016) 

menar att såväl lärandet som undervisningen utvecklas i samspelet mellan lärare och 

elev. Detta för att lärarens undervisning formas av hur eleven lär sig. Kontinuerliga 

observationer av hur eleven lär sig är därför enligt Tjernberg en viktig del av en lärares 

arbete. Utvärderingen ska baseras på vart eleven är på väg och hur undervisningen bör 

byggas upp för att hen ska nå dit.  

 

Westlund (2015, s. 178–179) föreslår att lärare ska se på undervisning, bedömning och 

lärande som en process, istället för separerade sådana. Hon menar att en lärare alltid 

bör vara inriktade på nästa steg i elevens utveckling i sin bedömning. Målen för 

undervisningen bör också vara väl formulerade enligt Westlund och bedömningen ska 

leda eleven mot målen. Hon menar att en elev inte ska behöva fundera på om hen 

kommer att lyckas utan istället fundera på när och hur hen ska lyckas. För att uppnå 

detta förespråkar Westlund en fungerande kommunikation mellan lärare och elever 

samt en kombination av formativ och summativ bedömning. 

 

En lärare kan omöjligt ge oavbruten respons till alla sina elever samtidigt, vilket 

innebär att hen istället får den viktiga uppgiften att leda och organisera 

responssessioner, följa upp responsgivandet och jobba med att utveckla elevernas 

förmåga att ge respons. (Brink, 2010.) Läraren behöver enligt Tjernberg (2016, s. 13) 

ha goda kunskaper om både skrivande och lärprocesser för att kunna identifiera vilken 

nivå eleverna befinner sig på vad gäller skrivande och ge dem det stöd de behöver. Det 

är också viktigt att lärare i processinriktad skrivundervisning har teoretiska kunskaper 

inom läs- och skrivprocesser och att praktik och teori går hand i hand (Tjernberg, 2016, 

s. 25). 

 

Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att hitta motivation och inspiration till att skriva. 

Därför behöver responsen som ges till stor del vara av uppbyggande sort. De formella 
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kraven får därmed inte vara på en sådan nivå att de hindrar eleverna från att känna lust 

och glädje i att skriva. Positiv respons ökar elevers textproduktion, vilket är någonting 

att eftersträva i skrivundervisning. (Swärd & Karlsson, 2017.) Hoel (2001, s. 112–114) 

förklarar betydelsen av positiv respons från både ett psykologiskt och ett pedagogiskt 

perspektiv. Hon menar att behovet av positiv respons bygger på människans 

grundläggande behov av erkännande och respekt. Vanliga pedagogiska medel för att 

skapa motivation är positiv feedback, erkännande, uppmuntran och beröm, någonting 

som också har visat sig främja lärande. Om positiv respons ges osakligt och endast för 

att skapa en god atmosfär kan den enligt Hoel dock ha motsatt effekt på motivation 

och lärande. 

 

Hoel (2001) problematiserar beröm som medel för att höja motivationen hos elever. 

Hon påpekar att alla elever reagerar olika på beröm och att responsgivaren måste känna 

skribenten bra för att kunna ge adekvat feedback. Inom processorienterat skrivande 

förekommer ofta klyftor mellan lärares kommentarer på utkast och det slutliga betyget 

på den färdiga produkten. Det här kan leda till frustration hos skribenten i fråga och 

rubba elevens uppfattning om vad hen klarar av. Samtidigt kan en sådan respons 

framkalla misstro mot responsgivare och tvivel på den egna skrivförmågan. Hoel lyfter 

fram att det är skillnad på att överösa en skribent med beröm och att ha en positiv 

inställning till en text. Responsgivare bör se textens möjligheter, men också ge 

feedback som fungerar stödjande. Det här uppnås genom att till exempel ställa frågor. 

Frågor kan enligt Hoel fungera som motivation i idéproduktionen, medan 

kommentarer om vad som är rätt och fel i sin tur kan begränsa idéproduktionen.  

 

Samtal i skrivprocessen 

 
Dialog kring texter är en central del av en skrivprocess. Att diskutera hur ens egna 

texter blir trovärdiga är utvecklande för elever. I praktiken är lärare dock rätt dåliga på 

att arbeta målmedvetet med skrivprocessen och det är sällan elever reflekterar över 

vad de egentligen gör när de skriver och vad aktiviteten får för konsekvenser. 

(Wengelin, 2010.) Istället utgår lärare ofta från den färdigställda texten och ger respons 

i form av kommentarer som säger hur eleven kunde förbättra sin text. Men i och med 

att dessa kommentarer ofta ges i slutet av en skrivprocess har eleven sällan möjlighet 

till att faktiskt förbättra den text de producerat. (Lundberg, 2008.)  
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Dysthe (1996, s. 80) lyfter fram Sokrates som en av tidernas främsta pedagoger och 

hans mål med undervisning. Han använde sig av den muntliga dialogen med 

ambitionen att eleverna skulle tänka på egen hand. Denna metod har senare benämnts 

som sokratiskt samtal – en dialog där tonvikten ligger på samtal och samspel. Dysthe 

menar att både Platon och Sokrates ansåg att talet med dess interaktiva karaktär är 

överlägset skriften som en väg till kunskap. Hon belyser att elevers ifrågasättande av 

utantillkunskap i dagens klassrumssituationer kan ses som ett eko av denna synpunkt. 

Dysthe (1996, s. 89) problematiserar idén om att dialog och skrivande skulle kunna 

ses som motsatser och menar att de istället kompletterar varandra ur en pedagogisk 

och begreppslig synvinkel.  

 

Heilä-Ylikallio (2002) lyfter fram dialogisk respons, men också dialogisk tolkning. 

Hon menar att skribenten tillsammans med handledaren behöver tolka den skrivna 

texten innan en dialogisk respons kan fylla sitt syfte. I skrivprocessen kunde ett 

tolkningssamtal äga rum innan ett responssamtal, både kring utkast och färdiga texter. 

Det här sättet att föra dialog skulle enligt Heilä-Ylikallio få skribenten att bli medveten 

om mottagarens perspektiv samtidigt som hen skulle gå i dialog med handledare, andra 

elever och framförallt sin egen text. Även Hoel (2001, s. 74) diskuterar språkets 

betydelse för medvetandegöring i skrivprocessen och hänvisar till Vygotskijs teori om 

att tanken inte bara kommer till uttryck utan fullbordas genom språket. Hon 

konkretiserar detta genom att likna medvetandegöringen vid barn som talar med sig 

själva när de ställs inför svåra utmaningar för att reda ut tankar och komma fram till 

en lösning. 

 

Hoel (2003) ser språket som en kanal för att uttrycka tanken och utforska den. Hon 

menar att människan genom språket även kan klargöra tankar och upptäcka 

sammanhang, eller brist på sådana. Språket är enligt Hoel människans viktigaste 

hjälpmedel för att strukturera och utforska hennes inre. Därför är det enligt henne 

viktigt att elever ges möjlighet till att läsa sina egna texter högt och samtala kring dem 

med sin handledare eller andra elever. Dysthe (1996, s. 95) är inne på ett liknande spår 

med följande tanke: ”samspelet mellan tal och skrift kan höja inlärningspotentialen för 

både den enskilde eleven och för hela klassen.”.     
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Vygotskij menar att tänkandet är en slags förkortning av talet i den meningen att vissa 

delar av yttrandet utelämnas. Hans uppfattning  är att syntaxen i det ”inre talet” är 

motsatsen till syntaxen i skrift, medan syntaxen i ett samtal ligger någonstans 

mittemellan. I skrivandet måste skribenten därför förklara kommunikationssituationen 

så detaljerat som möjligt så att en eventuell läsare förstår vad det är fråga om. 

Skribenten måste alltså försöka förutse möjliga frågor och svar och föreställa sig hur 

läsaren kommer att reagera. Att skapa sammanhang i en text kan vara mycket svårt för 

elever när det ofta är så att det som kan utelämnas i samtal måste klargöras i skrift. 

Vygotskij menar därför att en skribent måste använda sig av betydligt fler ord än en 

talare. (Hoel, 2001, s. 74–75.)    

 

Genom att elever och lärare samtalar kring elevers texter utvecklas både innehåll och 

grammatik i de producerade texterna och samtidigt utvecklas elevens metaspråkliga 

färdigheter. Vissa elever kan ha svårt att komma igång med skrivandet och inte riktigt 

veta vad de ska berätta eller hur de ska formulera sig, även då kan ett samtal med 

läraren vara till hjälp. Elever bör i ett tidigt skede öva sig i att samtala kring sina texter, 

eftersom detta kan vara en utmaning i början. (Swärd & Karlsson, 2017.) Molloy 

(2008, s. 41) lyfter fram hur viktigt det är att elever och lärare för dialog och hur elever 

genom att ständigt tala om sina texter kan utvecklas till bättre skribenter. Genom att 

tala om texten skulle också fokus förskjutas från betyg till text, vilket skulle vara att 

föredra. Det här skulle enligt Molloy innebära att kreativt textinnehåll och kvalitet 

automatiskt skulle få ett högre värde än instrumentellt skrivande och kvantitet.  

 

Skrivprocessen ska enligt Brink också synas i responssamtal. Dessa samtal ska inte 

inledas med kommentarer på till exempel stavning och interpunktion, utan istället med 

frågor som berör innehåll och texttyp. Efter det kan man gå in på struktur och 

styckeindelning innan man går vidare till menings- och ordnivå. Ibland kan flera 

responssamtal vara nödvändiga. (Brink, 2010, s. 128.) 

 

Liberg (2010, s. 219–220) konkretiserar undervisningsförloppet bestående av initiativ, 

respons och evaluering genom att exemplifiera hur det kan se ut när en lärare ställer 

en fråga till en elev. Eleven svarar på den fråga som läraren ställt, vilket innebär att 

handlingen, närmare bestämt frågan, får en konsekvens. Beroende på vad eleven svarar 

kan läraren utvärdera om eleven förstått frågan eller inte. På basis av evalueringen 
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måste läraren avgöra om frågan kan ställas på ett tydligare sätt för att uppnå syftet med 

undervisningen. Tjernberg menar att det är i den sociala interaktionen som 

lärandeprocesserna blir synliga (2016, s. 20). Enligt Skolforskningsinstitutet (2018, s. 

12) kan elever och lärare nå en gemensam förståelse kring ändringsförslag genom att 

föra dialog kring texter. 

 

 

Skrivstrategier 
 

Målen för undervisningen bör enligt Tjernberg (2016, s. 78) vara klara för läraren för 

att undervisningen ska kunna planeras optimalt. Hon lyfter fram att de didaktiska 

frågorna vad, hur?, varför? och vem? ständigt bör tänkas över i planeringen. 

Planeringen är enligt Tjernberg av stor betydelse för att säkerställa att eleverna 

utvecklar läs- och skrivstrategier som förbereder dem för att möta olika typer av texter 

i olika sammanhang.  

 

Hoel (2001, s. 35) poängterar att det finns individuella skillnader i skrivmönster och 

uppmärksammar lärare om att en skrivstrategi inte passar alla skribenter. Molloy 

(2008, s. 41) flätar samman Hoels tanke med undervisning och hur en individualiserad 

sådan kan formas i ett skrivutvecklande syfte. Hon menar att processinriktat skrivande 

i skolan kan fungera som individualiserande i sig eftersom eleverna får ta del av en 

mängd olika skrivtillfällen som inte behöver vara knutna till skrivsituationer 

separerade från annan undervisning.   

 

Vissa skribenter filar automatiskt på texten i fråga kontinuerligt under hela processen 

och behöver bara putsa lite på ytan när all text är skriven. Andra sparar bearbetningen 

till slutskedet och filar mera medvetet på texten från inledning till avslut i det skedet. 

Den här skillnaden mellan arbetssätt är någonting som läraren bör vara medveten om. 

Det finns inget rätt eller fel sätt att jobba på egentligen, det finns bara strategier. 

Skrivprocessen kan skräddarsys enligt elevers egna behov och förutsättningar vad 

gäller redskap och handledning. (Strömquist, 2000.) 

 

En ung skribent kan ibland ha svårt att veta hur han eller hon ska bearbeta sin text, 

menar Strömquist (2000) och ger några tips angående detta. Hon lyfter bland annat 
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fram högläsning av sin egen text som ett bra tillvägagångssätt för att upptäcka 

eventuella brister i användning av skiljetecken och meningskonstruktioner. Genom att 

läsa texten högt kan också störningar i textens rytm uppenbaras, likaså inkonsekvent 

användning av ord och uttryck. En annan bra idé i slutskedet av arbetsprocessen kan 

vara att läsa igenom texten med en viss fråga i bakhuvudet. Genom att fokusera på en 

sak åt gången är det lättare att upptäcka eventuella brister. 

 

Hoel (2001, s. 31–32) förklarar med utgångspunkt i Muel Harris undersökning från år 

1989 att vissa skribenter helst använder sig av endast ett utkast innan de börjar skriva, 

medan andra skribenter gärna använder sig av flera utkast innan de sätter igång med 

den egentliga texten. Den första typen av skribenter tenderar att utföra sina 

omskrivningar i tankarna innan de börjar skriva, vilket innebär att de skapar alternativ 

i tankarna istället för på papper, gör snabba beslut vad gäller avgränsning och ägnar 

liten tid till genomläsning. De skribenter som gärna använder sig av flera utkast skriver 

i sin tur ofta långa texter som de sedan raderar och de går inte sällan vilse i sitt eget 

skrivande. Dessa skribenter börjar skriva tidigt i skrivprocessen, de är medvetna om 

att de kanske måste skriva om den text de producerat och deras utkast är enkla att 

redigera. Generellt sett är textens längd och komplexitet avgörande för hur 

skrivprocessen tar form. Ju mer komplex en text är, desto fler redigeringar och 

omskrivningar behöver i regel göras.  

 

De flesta skribenter ligger någonstans mittemellan de tidigare nämnda 

skrivstrategierna men i varje klassrum finns det några elever som tillhör den ena eller 

den andra av de ovan presenterade grupperna. Det här innebär att ett skrivarråd som 

ges av läraren kan te sig på ett sätt hos vissa skribenter och på ett helt annat sätt hos 

andra. De elever som använder sig av endast ett utkast innan de börjar skriva behöver 

ofta en struktur tidigt i skrivprocessen, medan de som använder sig av flera utkast 

skapar en struktur senare i skrivprocessen. Hoel (2001, s. 35) understryker att ingen av 

dessa skrivstrategier är den rätta för alla skribenter. Hon menar att det finns en tendens 

i skolan inom processorienterat skrivande att alla elever bör göra flera utkast innan de 

börjar skriva och att denna tendens måste brytas.   

 

Strömquist (2007, s. 33) menar att skrivande är en mycket komplicerad sysselsättning 

och att skrivprocessen handlar om avancerad problemlösning. Hon förklarar att folk 
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ofta ser skrivande som endera en arbetsprocess eller en problemlösningsprocess, men 

poängterar att båda aspekterna är förenliga. Hon menar att alla som skriver och alla 

som handleder i skrivande bör vara medvetna om båda synsätten och inse att skrivande 

som arbetsprocess måste kompletteras med synen på skrivande som en 

problemlösningsprocess. Strömquist hävdar att en skribent måste ha en uppsättning 

strategier att ta till för att lösa problem i skrivprocessen för att lyckas med skrivandet. 

Hon menar att det inte räcker att känna till de vanligaste skrivreglerna utan att en 

skicklig skribent också behöver ha kunskap om skrivarbetet, metoder, stoffsamling, 

disponering och bearbetning. Strömquist lyfter fram förmedlandet av så många 

skrivstrategier som möjligt som en av lärares viktigaste uppgifter.  

 

Responser 
 

Hoel (2001, s. 108–110) redogör för följande tre typer av responser: läsarfokuserade 

responser, kriteriefokuserade responser och skrivarfokuserade responser. Den 

förstnämnda riktar sig mot läsaren, den andra mot textkriterier och den sista mot 

skribenten.  

 

Läsarfokuserade responser bygger på hur läsaren reagerar på texten i fråga, det kan 

handla om till exempel personliga erfarenheter som tangerar det skrivna eller 

reaktioner på detaljerade beskrivningar. Denna typ av respons klarar vem som helst av 

att ge eftersom den inte ställer några krav på ämneskompetens. (Hoel, 2001.) 

 

Kriteriefokuserade responser handlar om hur texten i fråga överensstämmer med de 

krav som ställs på texttypen i fråga. Det här innebär att responsgivaren bör ha viss 

kunskap om hur texttypen borde vara uppbyggd. Denna typ av respons har som syfte 

att på lång sikt utveckla skribentens textkompetens och utveckla texten enligt vissa 

textkriterier. För elever kan denna respons vara svår att ge, därför kan det vara en god 

idé att lista några punkter som de ska tänka på när de ger feedback. Dessa punkter kan 

också vara till hjälp när de skriver sina texter. Gränsen mellan läsarfokuserade 

responser och kriteriefokuserade responser är rätt flytande, de bör komplettera 

varandra. Eftersom läsarfokuserade responser är enklare att ge och inte kräver någon 

särskild kompetens är det ofta bra att börja med den typen av respons och sedan gå 

över till kriteriefokuserade responser. (Hoel, 2001.) 
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De skrivarfokuserade responserna är i sin tur inriktade på skribenten i fråga. Denna 

feedback bygger på skribentens starka sidor, utvecklingsmöjligheter och stödjande 

åtgärder. För elever kan den här typen av respons vara svårast att ge, eftersom den 

kräver att responsgivaren känner till vilken nivå skribenten befinner sig på och därmed 

också på vilket sätt responsen bör ges. Hoel konstaterar att det ofta är läraren som 

känner sina elever tillräckligt väl för att kunna ge skrivarfokuserad feedback, men 

poängterar att även duktiga elever kan klara av att ge en sådan typ av respons. (Hoel, 

2001.) 

 

Hoel (2001, s. 120) skiljer mellan autentiska frågor och pedagogiska frågor i 

responsgivning. Hon understryker att det ändå finns en gråzon mellan dessa två. 

Många pedagoger anser att de flesta frågor i responsgivningen bör vara autentiska, 

eftersom dessa grundar sig i mottagarens genuina intresse för texten och är av 

läsarfokuserad art. Pedagogiska frågor i sin tur har som syfte att hjälpa skribenten att 

utveckla texten.   

 

Hoel (2001, s. 110) beskriver en grundmodell för responsgivning som utvecklats av 

Mary K. Healy. Denna modell uppmanar responsgivaren att först kommentera det som 

är positivt i texten, sedan ställa frågor till texten och slutligen vara konkret och 

specifik. Responsmottagaren i sin tur uppmanas att anteckna frågorna men inte besvara 

dem under samtalet och att själv ställa frågor om det är någonting som är oklart. I den 

här modellen kan också så kallade bestämda responser ingå, vilket betyder att 

skribenten talar om för responsgivare vad hen är särskilt intresserad av att få 

kommentarer på. Denna grundmodell är främst utvecklad för muntlig responsgivning, 

men den går också att använda vid skriftlig responsgivning. Hoel (2001, s. 111) lyfter 

fram följande två varianter av modellen för responsgivning som riktar sig till 

responsgivaren: 

 

Variant A 

1. Notera tre starka aspekter hos texten. 

2. Notera tre svaga aspekter hos texten. 

3. Föreslå något som kan göra texten bättre. 

4. Andra kommentarer. 
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Variant B 

1. Formulera huvudtanken. 

2. Vad är det bästa med texten? 

3. Vad är det sämsta med texten? 

4. Ställ frågor när det är något som du inte förstår eller vill veta mer om.  

 

Enligt grundmodellen för responsgivning som Hoel (2001, s. 111) redogör för ska 

skribenten inte besvara de frågor som responsgivaren ställer. Det här kan innebära 

svårigheter med tanke på att det bryter mot de grundläggande kommunikationsreglerna 

i vår kultur. Samtidigt lyfter Hoel fram att ett svarsförbud i vissa fall kan vara mycket 

tacksamt för både responsgivare och -mottagare av den anledningen att skribenten inte 

behöver känna att hen måste försvara sin text och man således undviker att samtalet 

blir en argumentation. Hon menar också att det psykologiskt sett är lättare att ta till sig 

en responsgivares kommentarer och ta dem i hänsyn i det fortsatta skrivandet om man 

som skribent inte försökt argumentera mot åsikterna.  

 

Hoel (2001, s. 127) påpekar också att det finns fallgropar med grundmodellen för 

responsgivning och menar att den generella karaktär de präglas av innebär risker. När 

en persons skrivkompetens utvecklas höjs och specificeras också kraven på det 

skrivna. Dessa krav bör inte bara kännas till av skribenten, utan också av 

responsgivaren. Hoel ser kritiskt på autentiska frågor och läsarfokuserade responser 

just av den orsaken att feedbacken riskerar att bli för generell. William och Leahy 

(2015, s. 148) uppmanar lärare att vara försiktiga med hur de ger feedback av den 

orsaken att överösande och ospecificerad respons kan göra mera skada än nytta för 

skribenten. Feedbacken behöver enligt dem vara uppgiftsorienterad för att ge tillit och 

förbättra resultatet. Samtidigt problematiserar de alltför specifik feedback i det 

avseendet att feedbacken som ges ska stödja eleven långsiktigt och inte endast i en typ 

av uppgift (William & Leahy, 2015, s. 159).  

 

I asymmetriska förhållanden, till exempel mellan lärare och elev, kan responsgivaren 

med sina kommentarer lätt styra textens utformning i en annan riktning än skribenten 

själv tänkt från början. Det här är en risk som lärare bör ta i beaktande i sin 
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responsgivning. Frågor fungerar därför bättre i responsgivning än direktiv för hur en 

text hellre ska utformas. (Hoel, 2001, s. 117–118.) Liberg (2010, s. 227) redogör för 

följande två typer av lärarpositioner: dialogisk-kommunikativ och 

auktoritetskommunikativ. Det förstnämnda sättet att närma sig elever på karaktäriseras 

av att man låter flera röster höras och att ett innehåll utforskas på flera olika sätt, medan 

det senare nämnda sättet innebär att det finns ett rätt svar. Liberg poängterar dock att 

det i praktiken inte behöver vara så att det ena sättet att bemöta elever utesluter det 

andra, utan att situationen kan vara avgörande för val av bemötande.   

 

I en traditionell klassrumssituation ställer läraren frågor och eleverna svarar, det här 

bidrar till ordning, kontroll och struktur. Men när eleverna lär sig att själva ställa frågor 

till texter, peka ut det mest centrala innehållet och dela in texter i avsnitt lär de sig 

samtidigt att använda språket på ett kulturbestämt sätt och på ett sätt som stöder 

tankeprocessen. (Hoel, 2001, s. 76) 

 

 

Stödstrukturer (scaffolding) 
 

Den nivå som ett barn är på väg till, närmare bestämt nästa steg i personens utveckling 

inom ett visst område har av Vygotskij fått benämningen proximal utvecklingszon 

eller den närmaste utvecklingszonen. Den pedagogiska utmaningen på vägen till denna 

utvecklingszon blir enligt Imsen (2000, s. 188) att stöda personen i fråga så att hen 

klarar av uppgiften självständigt i fortsättningen. På vägen till utvecklingszonen menar 

Imsen att personen behöver stimuleras och arbeta aktivt tillsammans med andra. 

Liberg (2010, s. 222) förklarar att det i bildningssammanhang brukar sägas att det är 

grundläggande att utmana någon och göra personen i fråga nyfiken på det främmande.  

 

Nottingham & Nottingham (2017, s. 22–24) menar att återkoppling, det vill säga 

respons, borde ses som vilket meddelande som helst som hjälper mottagaren att ta 

nästa steg i sin utveckling. Problemet med återkoppling i skolan är enligt dem att det 

ofta är jobbigt för elever att ta emot kommentarer på sitt arbete, trots att de ges 

välmenande. Lärare behöver alltså, enligt Nottingham och Nottingham, ofta ta 

ställning till hur de väljer att kommentera i relation till flera mål på en gång. Dessa mål 

kan handla om till exempel informationsöverföring, pedagogiska eller relationella mål. 
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Den engelska termen assessment, som på svenska betyder bedömning, kommer 

ursprungligen från latinets assidere, vilket i sin tur betyder att sitta bredvid. 

Nottingham och Nottingham (2017, s. 27) lyfter fram dessa termer och föreslår just att 

sitta bredvid som ett sätt för lärare att engagera elever i det de kallar för 

återkopplingsprocessen. Feedbacken skulle då enligt dem bli mera konstruktiv och 

kollaborativ och läraren skulle tydligare se vad eleven har gjort och varför hen har 

gjort på ett visst sätt. Feedback bör, enligt Hattie och Timperely (2007, s. 86), besvara 

följande tre frågor för att den ska vara effektiv: Vad är målet?, Var befinner jag mig 

på vägen mot målet? och Vad måste jag göra i fortsättningen för att nå målet?.  

 

Tjernberg (2016, s. 36) skriver att läraren stöttar sina elever på olika nivåer i en 

skrivprocess. De olika stödstrukturerna ska stöda eleven på väg mot ökat lärande och 

större självständighet. För att eleverna ska få det individualiserade stöd de behöver 

förutsätts att läraren har kunskap om de olika nivåerna och stöder därefter. Tjernberg 

illustrerar följande modell för stödstrukturer (scaffolding) på olika nivåer ur vilken det 

framgår fem oika nivåer. 

 

  

Figur 2. Stödstrukturer. 

 

Enligt Tjernberg (2016) skulle det alltså vara motiverat att använda delat skrivande 

som en stödstruktur i undervisningen. Interaktivt skrivande skulle också vara värt att 

eftersträva enligt henne. Scaffolding eller stödstrukturer är någonting som alla lärare 
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använder sig av, medvetet eller omedvetet, och kan ses som en väg till kunskap som 

eleven inte skulle nå utan stöd  (Great Schools Partnership, 2015).  

 

Tjernberg (2016, s. 35) poängterar hur viktigt det är att en lärare behöver vara lyhörd 

och ta reda på hur  långt en  elev har kommit i utvecklingszonen i fråga för att  klara  

rollen som ställningsbyggare. Hon beskriver  stödstrukturers funktion i följande citat: 

 

Om läraren bygger en för hög ställning har eleven ingen nytta av den; det mesta passerar 

då över elevens huvud. Bygger läraren ställningen för låg fyller den inte heller sin 

funktion, eftersom elevens eget byggande redan har nått ovan denna nivå. (Tjernberg, 

2016, s. 36) 

 

William och Leahy (2015, s. 139) framhäver betydelsen av att lärare lär känna sina 

elever för att feedbacken läraren ger till eleverna ska tas emot på ett ändamålsenligt 

sätt. De menar att mottagarens reaktion är det enda som egentligen betyder någonting 

i responsgivning. Det spelar alltså enligt deras mening ingen roll hur välutformad 

feedback är om mottagaren inte agerar utifrån den. Kvaliteten på feedbacken är av 

betydelse, menar William och Leahy, men det är lärarens relation till sina elever som 

är av allra största betydelse. Molloy (2008, s. 36) menar att feedback kan tas mycket 

personligt av elever och att de kan uppfatta en kommentar på en egen text som kritik 

mot dem som personer. Språket är en del av en persons identitet, vilket ibland kan göra 

det svårt att skilja mellan person och producerad text. William och Leahy (2015, s. 

142) föreslår att öva på att ta emot feedback med elever genom att till exempel förbättra 

en text de inte har skrivit själva med hjälp av lärarens kommentarer. 

 

Genom att lära känna sina elever vet läraren vilken typ av feedback som fungerar för 

den individuella eleven. Samma feedback kan tas emot på mycket olika sätt beroende 

på vem den ges till. Förtroende är också en viktig nyckel i responsgivning, eleverna 

behöver veta att läraren jobbar för deras bästa för att de ska anstränga sig för att bli 

bättre. (William & Leahy, 2015, s. 139.) Tjernberg (2016, s. 23) hävdar att läraren 

genom att obserera elevernas arbete får en uppfattning om vad eleverna behöver 

utvecklas inom och därmed också vet hur eleven i fråga bör stödas i sitt skrivande. 

Hon menar också att lärarens förväntningar på eleverna och kännedom om var de 
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befinner sig i sin skrivutveckling är av stor betydelse för hur skrivhandledningen 

formas och fungerar (Tjernberg, 2016, s. 67). 

 

Elever behöver få skriva ofta och i olika sammanhang för att de ska utvecklas till 

skickliga och självständiga skribenter, vilket enligt Strömquist (2007) är målet. Också 

Lundberg (2008) menar att en elev behöver skriva ofta för att bli en skicklig skribent, 

men påpekar att hen också ibland behöver ”specialtränas” inom ett visst område. 

Denna träning kan till exempel handla om att skriva sammansatta och mera 

komplicerade meningar. Genom att använda frågeorden vem, vad, när, var, hur och 

varför kan läraren utmana eleven och analysera och bearbeta meningar tillsammans 

med eleven.   

 

Tjernberg  (2016, s. 67)  hävdar att människan lär bäst av att se någon annan agera och 

visa hur man gör och menar att modellering därför är viktigt inom processinriktad 

skrivundervisning. Lärprocessen synliggörs för eleven i fråga genom att läraren tänker 

högt och visar det som ska läras in. Tjernberg uppmuntrar till det hon kallar för 

vägledande samtal. Sådana samtal innebär att läraren observerar elevens skrivande, 

beslutar vad eleven ska undervisas inom och vägleder i skrivprocessen. Närmare 

bestämt inspirerar läraren och stöder eleven i skrivandet genom att sätta ord på vad 

eleven har lyckats med eller är på väg att lyckas med. Dessa samtal förs med några 

elever åt gången, vilket enligt Tjernberg ger utrymme för individualisering och 

utmaning i närmaste utvecklingszon. 

 

2.5 Sammanfattning 
 

En lärare bör ha kunskaper om skrivande och olika skrivstrategier för att kunna ge sina 

elever bästa möjliga stöd i skrivprocessen. Därtill behöver läraren i fråga känna sina 

elever väl för att kunna erbjuda dem fungerande stödstrukturer som hjälper dem nå 

sina närmaste utvecklingszoner. Kamratrespons kan komplettera responsgivningen när 

lärarens tid inte räcker till, genom vilken eleverna också lär sig att både ge och ta emot 

respons. Denna metod bör dock ses som endast en del av responsgivningen. Läraren 

bör planera sin undervisning väl för att använda tiden på ett effektivt sätt och för att 

skrivandet ska kännas meningsfullt för eleverna. De stödstrukturer som används 
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behöver utmana eleven tillräckligt för att hen ska utvecklas som skribent, men ändå 

vara på en nivå som eleven förstår och upplever som meningsfull. Det är viktigt att 

respons ges under hela skrivprocessen och att denna alltid baseras på uppgiftens syfte 

för att minimera risken för glapp mellan respons under skrivprocessen och respons på 

den färdiga produkten.  
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3 Metod 
 

I det här kapitlet öppnar jag upp syftet med undersökningen och motiv för studiens 

metod. Jag redogör för vad aktionsforskning innebär, hur datamaterialet för 

undersökningen har samlats in och vilken analysmodell som har använts för att tolka 

materialet. I samband med analysmodellens presentation förklarar jag varför ett 

hermeneutiskt perspektiv är relevant för studien.  

 

3.1 Syfte och forskningsansats 
 

Syftet med den här undersökningen är att utveckla skrivhandledningen i de lägre 

årskurserna inom den grundläggande utbildningen genom att analysera 11 skrivsamtal. 

Närmare bestämt ligger fokus på nivåväxling och skrivhandledarens användning av 

stödstrukturer i mötet med eleverna. Analysen präglas av tolkning och studien antar 

därför en kvalitativ forskningsansats, kvantitativa verktyg har dock använts för att 

strukturera det insamlade materialet. 

 

3.2 Aktionsforskning  
 

Den här undersökningen antar aktionsforskningskaraktär i den bemärkelsen att 

forskaren själv deltar i en process som har för avsikt att utveckla och förbättra ett 

specifikt område, i det här fallet skrivhandledningen inom den grundläggande 

utbildningen (Bell, 2006, s. 18). Med andra ord har jag själv antagit rollen som 

skrivhandledare i den här undersökningen och därefter analyserat mitt eget agerande 

med utgångspunkt i skrivsamtalens nivåväxling och användningen av stödstrukturer. 

Egidius [u.å.] definierar aktionsforskning på följande vis: ”ett sätt att få kunskap om 

den verksamhet som människor själva är involverade i genom att de aktivt deltar i 

försöken att förändra den.”. Jag vill poängtera att syftet med den här undersökningen 

inte är att aktivt förändra skrivhandledning, utan snarare att få mera kunskap om 

fenomenet i skolmiljö för att finna möjliga utvecklingsområden. På basis av den här 

undersökningens resultat kunde man eventuellt gå in för att åstadkomma en förändring 

i de undervisningspraktiker som råder.  

 

Centrala moment som praktiker inom aktionsforskning är enligt Rönnerman (2004, s. 
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13) att ställa frågor till praktiken, iscensätta en handling, följa processen och reflektera 

över vad som sker. Samtliga av dessa moment är centrala i den här studien. Det är dock 

av  betydelse att nämna att skrivuppgifterna som ingick i den här studien var korta och 

att jag som skrivhandledare inte följde upp elevens utveckling. Rönnerman (2004, s. 

14) menar att praktikern genom aktivt deltagande i studien kan få en stadigare grund 

att agera utifrån och på så sätt åstadkomma en förändring. Den här undersökningen 

kan ses som en del av en större helhet eftersom den går under ett forskningsprojekt. I 

den meningen kan den här studien bidra med kunskap om skrivhandledning till 

projektet, som i sin tur kan presentera åtgärder som handledare kan ta till för att 

åstadkomma en förändring i praktiken.  

 

Aktionsforskning som forskningsmetod kan enligt Adelman (1993, s. 13–14) delas in 

i ytterligare fyra typer. Forskningen kan vara av diagnostisk, participativ, empirisk 

eller experimentell karaktär. Den förstnämnda typen av aktionsforskning innebär en 

kartläggning av en existerande situation, den andra innebär att de berörda planerar och 

själva deltar i forskningen eller driver den med forskarna som handledare. Den tredje 

nämnda typen av aktionsforskning innebär att flera grupper sammanställer sina 

iakttagelser och erfarenheter inom det område som de undersöker eller har som syfte 

att förändra och försöker hitta samband för att kunna generalisera sina resultat. Den 

sistnämnda typen av aktionsforskning innebär att forskaren bedömer effekten av olika 

åtgärder som prövats. Av den orsaken att den här studien ingår i ett projekt där 

skrivhandledning undersöks i olika skolmiljöer med syftet att utveckla 

skrivhandledning vill jag påstå att metoden i ett bredare perspektiv kan ses som 

empirisk aktionsforskning. I den här studien specifikt kan metoden ses som participativ 

aktionsforskning, eftersom jag som forskare tillsammans med andra forskare inom 

projektet Skrivkompetens har planerat undersökningen, varpå jag själv har spelat en 

central roll i undersökningen genom att agera skrivhandledare. 

 

Bell (2006) menar att risken med denna metod är att forskaren kan ha svårt att förhålla 

sig objektivt till det insamlade materialet, vilket i värsta fall kan leda till snedvridna 

resultat. I och med att denna undersökning utförts inom ett forskningsprojekt har det 

dock kontinuerligt pågått en ärlig diskussion forskare emellan, vilket enligt Bell (2006) 

gör undersökningen mera tillförlitlig. 
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3.4 Datainsamlingsmetod och informanter 

 

I den här studien har samtal, ljudupptagningar, observation och dokumenterande foton 

använts som datainsamlingsmetoder. Inom forskningsprojektet ville man få en så 

heltäckande bild av skrivhandledningen som möjligt och därför användes flera olika 

datainsamlingsmetoder. Själva skrivsamtalet låg i fokus och därför var 

ljudupptagningarna viktigast men i och med att jag som forskare agerade 

skrivhandledare var också mina egna observationer och iakttagelser av betydelse. De 

texter som producerades under studien var inte intressanta i sig, eftersom fokus i den 

här avhandlingen ligger på själva skrivhandledningen, därmed blir skrivandet som 

aktion intressantare än den producerade texten. 

 

Kvale och Brinkmann (2017, s.17) menar att samtal som datainsamlingsmetod kan 

verka som en mycket enkel metod att använda sig av. De betonar dock att denna metod 

i själva verket inte alls är så enkel som den kan verka till en början och att forskare 

inte får underskatta de färdigheter som behövs för att få till stånd ändamålsenliga 

samtal. Jag tog mig an rollen som skrivhandeldare med en positiv och avslappnad 

inställning och lät mina sociala och pedagogiska färdigheter ligga som grund för 

samtalen.   

 

Datainsamlingsmetoden för den här studien var ganska självklar när vi inom projektet 

hade kommit fram till hur studien skulle utformas. Den största frågan var om forskaren 

skulle gå in i klassrummet som obesrvatör eller som agerande handledare. När det blev 

beslutat att forskaren själv skulle gå in i klassrummet som skrivhandledare var valet 

av datainsamlingsmetod enkelt. För att få fram var elever behöver stöd i sitt skrivande 

och vilken uppgift skrivhandledaren egentligen har under skrivprocessen behövde jag 

som forskare ta på mig rollen som skrivhandledare och föra så kallade skrivsamtal med 

eleverna.  

 

Informanterna som deltog i den här studien ingick i en klass som hade valts ut inom 

forskningsprojektet. De elever som deltog valdes sedan ut på basis av praktiska 

omständigheter, det vill säga de som var på plats under den tid jag befann mig i skolan 

och de som då påbörjade de uppgifter som ingår i den här studien deltog. Klassen var 
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en sammansatt klass med femteklassare och sjätteklassare, varav endast 

femteklassarna deltog i undersökningen.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

På hösten 2017 påbörjades litteratursökning och läsning av tidigare forskning. 

Eftersom jag själv antog en handledarroll och således utgjorde en central del av 

skrivsamtalen var det viktigt att hitta litteratur som förberedde mig för 

datainsamlingen. Jag studerar själv till klasslärare och hade vid tiden för 

datainsamlingen studerat pedagogik i tre och ett halvt år. Därmed hade jag en grund i 

pedagogiskt tänkande och en del kunskap om lärprocesser. Själva skrivhandledningen 

hade jag begränsad kunskap inom men jag var ivrig att lära mig mera.  

 

Enligt Bell (2006, s. 38) är det viktigt att forskaren tillsammans med sin handledare 

diskuterar var fokus ska ligga i undersökningen och att de preciserar undersökningens 

problemställningar. Redan under det första handledningstillfället kom jag och min 

handledare fram till att fokus skulle ligga på skrivhandledning, detta var ganska 

självklart med tanke på att undersökningen gjordes inom det tidigare nämnda projektet 

Skrivkompetens. Därefter hölls möten tillsammans med forskningsprojektets övriga 

forskare och informanternas klasslärare för att bena ut vilken datainsamlingsmetod och 

vilket tillvägagångssätt som lämpade sig för undersökningen. Vi kom fram till att ett 

förberedande besök i klassen var nödvändigt för att jag skulle bekanta mig med 

eleverna och klassens skrivrutiner. Projektets medlemmar fick följa med en lektion där 

eleverna var i full gång med att skriva resedagböcker på dator. Tyvärr var inte många 

av de elever som deltog i den här undersökningen på plats under det tillfället, men vi 

fick ändå bekanta oss med klassens arbetssätt, skrivrutiner och skrivmiljöer. I det här 

skedet var studiens syfte inte desto mera preciserat. 

 

En kort intervju gjordes med klassläraren för den klass där undersökningen skulle 

genomföras ett par veckor innan själva datainsamlingen påbörjades. Där diskuterade 

jag med klassläraren hur undersökningen skulle gå till i praktiken, vilka skrivrutiner 

klassen har, hur uppgifter brukar ges och hur skrivhandledningen oftast ser ut i klassen. 

Även de elever som skulle delta i undersökningen diskuterades kort, detta för att jag 

skulle veta ungefär på vilken nivå elvernas skrivfärdigheter låg. Den här intervjun 
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användes inte som underlag för analys, utan hade som syfte att ge mig en grund att 

utgå ifrån i rollen som skrivhandeldare.   

 

Skrivsamtalen hölls under februari och mars månad vid fem olika tillfällen. Totalt hölls 

elva skrivsamtal med åtta elever, varav tre samtal hölls i grupp och åtta samtal 

individuellt. Det här var främst av praktiska skäl, i och med att studien utfördes inom 

ramen för den vanliga undervisningen. Två av de informanter som deltog i individuella 

samtal deltog inte i gruppsamtalen, medan en informant som deltog i två gruppsamtal 

inte deltog i något individuellt samtal. Även detta på grund av praktiska skäl. De 

individuella samtalen varade mellan 4,5 och 13 minuter medan gruppsamtalen varade 

mellan 14 och 18 minuter. Samtalen hölls på grund av praktiska skäl under lektionstid 

och under elevernas raster. Ingen informant avbröt deltagandet i studien. 

 

Under skrivsamtalen diskuterades som tidigare nämnt både färdiga och ofärdiga texter. 

En uppgift per skrivsamtal behandlades och totalt behandlades tre olika skrivuppgifter 

under de samtal som hölls. De fem första skrivsamtalen som hölls var individuella och 

inför dem hade jag som skrivhandledare fått läsa färdigställda resedagböcker som 

ingick i ett afrikaprojekt. Den andra skrivuppgiften gavs under vinter-OS 2018 och 

innebar att eleverna skulle skriva ett sportreferat om en valfri bild, även dessa 

skrivsamtal hölls individuellt men här kom jag som skrivhandledare in i början av 

skrivprocessen. Skrivsamtalen som hölls inom den här uppgiften var tre till sitt antal. 

Den tredje och sista skrivuppgiften som jag fick ta del av ingick i 

historieundervisningen och innebar att eleverna skulle skriva en resedagbok om Marco 

Polos första dagar i Mongoliet. Dessa skrivsamtal var tre till sitt antal och hölls i grupp. 

Eleverna befann sig i början och i mitten av skrivprocessen i den sista uppgiften. 

Samtliga skrivsamtal hölls i ett så kallat grupprum, i ett litet arbetsrum eller i en 

datasal. I fortsättningen kommer jag att referera till de skrivuppgifter som diskuterades 

i undersökningen som den första, den andra och den tredje skrivuppgiften enligt ovan 

nämnda ordning.  

 

Denscombe (2016, s. 384) hävdar att kvalitativt data, i det här fallet inspelat tal, kräver 

bearbetning och organisering innan det kan analyseras. Ett rått material är 

svårhanterligt och näst intill omöjligt att analysera som sådant. Därför transkriberades 

samtliga skrivsamtal i sin helhet för att göra materialet tillgängligt för analys. 
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Denscombe är noggrann med att kommentera att det ursprungliga datat måste skyddas. 

De inspelade skrivsamtalen fördes över till min egen dator under 

transkriberingsprocessen och när allt material var transkriberat raderades 

originalfilerna från diktafonen, medan säkerhetskopior sparades på min dator under 

hela avhandlingsprocessen.   

 

För att synliggöra rörelserna mellan responstriangelns olika nivåer i textsamtalen valde 

jag att ge samtliga nivåer en egen färg (se bilaga 3) och markera ställen i samtalen där 

de olika nivåerna framkommer. Nivåernas färger valdes slumpmässigt och hade ingen 

annan funktion än att fungera som ett kännetecken för nivåerna i fråga. Inuti 

transkripten skrevs kommentarer angående situationen för att jag skulle ha lättare att 

komma ihåg vad som hände och enklare hitta olika delar som verkade intressanta. 

Därefter matades materialet in i en tabell för att ge en tydlig bild av hur många nedslag 

per nivå som materialet innehöll (se tabell 1). I följande underkapitel förklaras 

responstriangelns nivåer. 

 

3.4 Responstriangeln som analysverktyg 
 

För att tydligt kunna strukturera mitt insamlade data och identifiera de olika 

textnivåerna i textsamtalen valde jag att utgå från Kronholm-Cederbergs (2009, s. 205) 

så kallade responstriangel. Den här modellen är baserad på Hoels och Hillocks teorier 

om skrivande och responsgivning.  

 

Kronholm-Cederbergs modell för responsgivning är enligt min mening tydlig och 

relativt enkel att använda också i den här avhandlingen. Eftersom både responsgivaren 

och mottagaren snabbt och ofta utan kronologisk ordning rör sig mellan olika nivåer i 

ett textsamtal kan det bli svårt att analysera rörelserna för forskaren i fråga (Kronholm-

Cederberg, 2009).  
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Den ovan nämnda responstriangeln består av sex olika nivåer som har namngetts enligt 

vad det fokuseras på i responsen. Kronholm-Cederberg (2009) skriver i sin 

doktorsavhandling om respons och kallar den här triangelmodellen responstriangeln. 

I hennes fall ligger fokus på respons på färdigställda texter men eftersom jag i den här 

studien intresserar mig för handledning genom skrivsamtal under hela skrivprocessen 

vill jag poängtera att jag använt den nämnda modellen i ett utvidgat syfte och inte exakt 

det den arbetats fram till. Jag anser ändå att Kronholm-Cederbergs modell fungerar 

som analysverktyg i den här studien eftersom den ger ramar för vilka nivåer som kan 

hittas i ett skrivsamtal och genom detta en tydligare bild av hur ett skrivsamtal kan se 

ut och byggas upp.   

 

Triangelmodellen är uppbyggd med spetsen neråt och den vidare delen uppåt. Den 

Figur 3. Responstriangeln. 
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första nivån finns på en så kallad lokal textnivå medan den sjätte och sista nivån finns 

på en så kallad global textnivå. På lokal textnivå hittas ortografiskt relaterade frågor, 

lexikalt relaterade frågor och syntaktiskt relaterade frågor. Där ligger fokus alltså på 

bland annat stavning, teckensättning, meningsbyggnad och ordval. På global textnivå 

hittas dispositionsrelaterade frågor, innehålls- och genrerelaterade frågor och 

skrivsituationsrelaterade frågor. Där ligger fokus istället på textens uppbyggnad, 

innehåll och mottagare. Nedan följer en specificerad beskrivning av de olika nivåerna.  

 

De ortografiskt relaterade frågorna handlar om rättstavning och teckensättning. På 

denna nivå läggs fokus på felstavade ord och teckensättningar som bryter mot normen. 

Responsen på den här nivån är enligt Kronholm-Cederberg (2009) genomgående 

negativ. De lexikalt relaterade frågorna berör i sin tur ordval och ordbruk och är enligt 

Kronholm-Cederberg en brokig nivå eftersom den ligger mellan den ortografiska och 

den syntaktiska nivån. Ordbortfall och brister i symmetri ligger på den här nivån. Jag 

har valt att också räkna inkonsekvens i tempus till den här nivån. De syntaktiskt 

relaterade frågorna handlar vidare om meningsbyggnad och satskonstruktioner så som 

till exempel ordföljd, ofullständiga meningar och interpunktion. 

Dispositionsrelaterade frågor handlar om textens uppbyggnad, struktur och 

textbindning medan innehålls- och genrerelaterade frågor handlar om utveckling av 

idé och innehåll samt genremedvetenhet. Innehåll och genre är enligt Kronholm-

Cederberg så nära sammanflätade att de landar på samma nivå. De 

skrivsituationsrelaterade frågorna innefattar frågor som berör själva skrivsituationen, 

det kan handla om fysiskt rum, tidsram eller sociala och kulturella ramar. Jag valde att 

också placera frågor som berörde skrivprocessens framfart på den här nivån, det vill 

säga bland annat mina försök till att inspirera och motivera eleverna i sin skrivprocess. 

Det här placerade jag på den sjätte nivån eftersom det i de flesta fall handlade om att 

komma vidare i skrivprocessen snarare än att utveckla innehållet.  

 

Trots att den här triangelmodellen har underlättat min analys av skrivsamtalets nivåer 

och ger en  tydlig och förenklad bild av vilka delar ett skrivsamtal kan bestå av vill jag 

poängtera att denna modell är en förenkling av verkligheten. Det har inte alltid varit så 

enkelt att avgöra på vilken nivå de färgkodade avsnitten i skrivsamtalen ska placeras. 

Vissa avsnitt hade jag velat placera  på  flera nivåer, medan jag hade velat placera 

några avsnitt på gränsen mellan två nivåer och några lite utanför modellens ramar. Jag 
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valde ändå att placera de olika delarna på endast en nivå, det vill säga den nivå som 

jag ansåg att representerade avsnittet bäst. Det här gjorde jag för att få en tydlig bild 

av vilka nivåer som kan synas i skrivsamtal och på vilket sätt de syns.  

 

Följande exempel får illustrera problematiken med att placera avsnitt i skrivsamtalen 

på endast en nivå i triangelmodellen. Utdraget är taget ur ett individuellt samtal som 

ingår i den första skrivuppgiften (resedagbok, afrikaprojekt). Eleven i fråga har skrivit 

en mening som med fördel kunde utvecklas. H står för handledare och E står för elev 

i exemplet.  

 
H: Ni sa att “sen for vi till Bo”. Och då tänker jag direkt att vem är Bo? 

 

E: Mm. 

 

H: För jag tänker att det är en person… 

 

E: Mm. 

 

H: … men det var det inte? 

 

E: Nä. 

 

H: Vad var Bo för någonting? 

 

E: En stad i Sierra Leone. 

 

H: Aah, ja just det. Så då kanske (.) hur skulle du kunna skriva ut då att, att Bo är 

inte en person? Utan hur skulle jag kunna veta vad det är? 

 

E: Man skriver att Bo är en stad i Sierra Leone. 

 

H: Mm, exakt. 

 

Enligt min uppfattning finns det två alternativ för var jag kunde placera ovanstående 

exempel. Jag kunde tolka meningen som ofullständig, i och med att meningen jag vill 

uppmärksamma kunde innehålla en bisats som förklarar att Bo är en stad. Meningen 

är ändå inte ofullständig i sin strikta bemärkelse, eftersom den till sin struktur är 

fullständigt fungerande. Exemplet kunde också placeras på triangelns femte nivå, med 

motiveringen att innehållet kunde utvecklas och bidra till att textens mottagare 

uppfattar budskapet på rätt sätt. Å andra sidan kan inte mottagarens tolkning av texten 

alltid jämställas med textens innehåll. Det finns alltså en risk med att placera avsnitt 

ur skrivsamtalen på triangelmodellens nivåer, eftersom ett exempel kan innehålla drag 

från flera nivåer och bidra till en i värsta fall forcerad kategorisering.  
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Hermeneutik 
 

Den inte helt oproblematiserade identifieringen av nivåväxlingar leder mig in på 

fenomenet tolkning i det här sammanhanget. Helenius (1990, s. 64) skriver följande 

om vad som kännetecknar hermeneutik: ”Intuition, inlevelse, strävan till ny kunskap, 

förhållandet mellan del och helhet hos det som studeras och framför allt tolkning och 

förståelse av texter och existentiella situationer.”. En hermeneutisk inriktning kan 

enligt honom jämställas med tolkningslära. Helenius hänvisar till Emilio Betti, som 

menar att tolkning är av allra största betydelse i möte med andra människor. Allt det 

som eleverna i den är undersökningen uttryckte både skriftligt och muntligt var jag 

som forskare tvungen att tolka, vilket gör ett hermeneutiskt perspektiv på det 

insamlade materialet mycket relevant.  

 

Människan vill tolka i många syften, menar Helenius (1990, s. 65). För att kunna 

identifiera nivåväxlingar i skrivsamtalen i den här undersökningen var jag som 

forskare tvungen att tolka det som eleverna uttryckte, men också de frågor och svar 

jag yttrade som handledare. Därtill krävde analyserandet av använda och uteblivna 

stödstrukturer tolkning. Det här innebär att hermeneutiken som förhållningssätt i den 

här studien är av allra högsta betydelse i syftet att identifiera områden  som kunde 

utvecklas inom skrivhandledningen i de lägre klasserna inom den grundläggande 

utbildningen. Enligt min uppfattning är förståelse för nuläget en förutsättning för att 

utveckla skrivhandledning i ett framtida perspektiv.  

 

Gadamer (1977, s. 88) talar om den hermeneutiska regeln, som innebär att man måste 

förstå helheten ur det enskilda och vice versa. Det här menar han att innebär ett 

cirkulärt förhållande, det vill säga förståelsen av helheten har sin grund i delarna och 

förståelsen av delarna har sin grund i helheten. Genom att fördjupa mig i tidigare 

forskning och skapa mig en uppfattning om helheten får jag i den här undersökningen 

ökar min förståelse för delarna och genom att analysera delarna ökar min förståelse för 

helheten. Med delar avser jag i det här fallet  de enskilda skrivsamtalen och med helhet 

avser jag skrivhandledning i allmänhet. 

 

I mellanrummet mellan det bekanta och det främmande ligger det som Gadamer (1977, 

s. 92) kallar för hermeneutikens sanna ort. Jag har valt att illustrera hermeneutiken som 
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en bro mellan utforskade områden och outforskade områden. Genom tolkning kan en 

forskare ta sig från det utforskade området till det outforskade området och från det 

outforskade området till det utforskade området. Dessa områden är båda av betydelse 

för att bron – tolkningen – inte ska raseras, medan bron – tolkningen – är av betydelse 

för att de båda områdena ska kunna dra nytta av varandra. I det här sammanhanget kan 

tidigare forskning ses som utforskat område, min tolkning som bro och skrivsamtal 

som outforskat område. Min förhoppning med den här undersökningen är att 

åstadkomma en tillräckligt stadig bro för att det ska kunna ske ett utbyte av kunskap 

mellan områdena.   

 

3.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter 
 

Tillförlitlighet 

Eftersom den här avhandlingen som bekant tillkommer inom ett forskningsprojekt 

blev det inom projektet bestämt att skrivsamtal skulle utgöra huvudmetoden för att 

samla in material. Samtalen var enligt min mening det mest lämpliga sättet att dyka in 

i elevers skrivverksamhet och skapa sig en uppfattning om hur de samtalar kring texter 

och var de eventuellt är i behov av mera stöd i sitt skrivande. Min egen brist på 

erfarenhet inom skrivhandledning kan här ses som ett hinder för att föra högklassiga 

skrivsamtal. Jag vill dock poängtera att lärares bristande kunskap inom ett specifikt 

område kan vara verkligheten i många skolor. Därför kan min brist på erfarenhet enligt 

min uppfattning spegla verkligheten på ett realistiskt sätt. 

 

För att göra materialet mera överskådligt valde jag att använda mig av Kronholm-

Cederbergs (2009) responstriangel. Denna modell fungerade bra som analysverktyg 

för min studie, eftersom den gav mig ramar för hur jag skulle kategorisera det 

insamlade materialet. 

 

Trovärdighet 

Enligt Stukát (2011, s. 134) baseras en undersöknings trovärdighet på hur väl ett 

mätinstrument mäter det man avser att mäta. Den här studiens trovärdighet skulle alltså 

enligt hans definition baseras på hur väl skrivsamtalen beskriver vilka nivåer som 

behandlas under ett skrivsamtal och vilka stödstrukturer som används respektive 
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utelämnas. I ett större perspektiv, genom tolkning, borde alltså skrivsamtalen visa hur 

skrivhandledning i de lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen kunde 

utvecklas. Enligt min uppfattning möjliggör skrivsamtal en undersökning av just dessa 

saker. 

 

Av den orsaken att skrivsamtalen tog plats inom ramen för den vanliga undervisningen 

blev skrivhandledningen enligt min mening avdramatiserad, vilket var nödvändigt för 

att få till stånd så avslappnade och naturliga samtal som möjligt. I och med att jag inför 

varje skrivsamtal klargjorde för eleverna att samtalen inte skulle spelas upp för någon 

annan än mig själv och att det inte var fråga om något test vill jag tro att de vågade 

föra en ärlig diskussion.  

 

Trots att responstriangeln gav mig ramar att utgå ifrån vid bearbetandet av mitt 

material är det värt att poängtera att klassificeringen krävde tolkning. Det här innebär 

i sin tur att resultaten i den här undersökningen kunde ha sett annorlunda ut om någon 

annan hade analyserat exakt samma material.  

 

Helenius (1990, s. 71) frågar sig hur man ska kunna bevisa att en hermeneutisk 

tolkning är riktig och konstaterar att det inte finns något entydigt svar på den frågan. 

En människas tolkning baserar sig på tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket 

betyder att det är ytterst problematiskt att bevisa att en tolkning är den enda rätta. 

Därför menar Helenius att hermeneutikerns förmåga att skildra verkligheten genom 

språket blir avgörande och att objektivitet blir centralt i det här sammanhanget. Jag har 

ärligt och så detaljerat som möjligt beskrivit tillvägagångssättet i den här 

undersökningen och motiverat mina val av metoder.  

 

 

 

Etiska aspekter 

När en undersökning utförs är det viktigt att forskaren tar etiska aspekter i beaktande 

och ser till att få forskningstillstånd för studien (Bell, 2009, s. 53). Inom projektet 

Skrivkompetens hade man redan tillstånd att utföra forskning i Fläderskolan och 

eleverna i skolan var medvetna om att någon typ av forskning skulle utföras i klassen. 
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Ett infobrev skickades ändå ut elektroniskt till elevernas vårdnadshavare (se bilaga 1). 

Föräldrarna hade kontaktuppgifter till både elevernas egen klasslärare och till min 

handledare och de gavs möjlighet att ställa frågor angående undersökningen. Inga 

frågor ställdes och inga vårdnadshavare motsatte sig studien. 

 

Skolan där forskningen tog plats hade redan från tidigare ett fingerat namn inom 

projektet Skrivkompetens, detta namn används för enkelhetens, tydlighetens och inte 

minst för integritetens skull också i den här studien. Elevernas riktiga namn anges 

aldrig, vilket innebär att deras deltagande i undersökningen är anonymt.  

 

Om informanter påstås vara anonyma i en undersökning så ska de under inga som helst 

omständigheter kunna identifieras (Bell, 2009, s. 57). I den här undersökningen 

nämner jag aldrig namnet på skolan där undersökningen utförts, inte heller namnet på 

klassläraren till de deltagande eleverna nämns, inga ljudklipp som jag använt mig av 

har spelats upp för någon annan än mig själv och min handledare, därtill har de 

personer som deltagit i undersökningen getts fingerade namn. De transkriberade 

samtalen har i sin helhet inte lästs av någon annan än mig själv, min handledare och 

forskare inom forskningsprojektet. Därför vill jag påstå att informanterna i den här 

studien har hållits anonyma. 

 

Enligt Forskningsetiska delegationen i Finland är det viktigt att en forskare i sin egen 

forskning tar hänsyn till andra forskares arbete och resultat genom att korrekt hänvisa 

till deras publikationer (Forskningsetiska delegationen, 2012, s.18). I den här 

avhandlingen refererar jag till tidigare forskning enligt APA-stilen.  
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4 Nivåer och stödstrukturer i skrivsamtal 
 

I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat i sex underkapitel. Jag redogör 

för responstriangelns (Kronhom-Cederberg, 2009) samtliga nivåer på en deskriptiv 

och en analytisk nivå. För triangelmodellens samtliga nivåer ges först exempel på hur 

dessa nivåer kan se ut i ett skrivsamtal och därefter analyseras exemplen från ett 

skrivhandledarperspektiv. Jag identifierar stödstrukturer som har använts och ger 

exempel på stödstrukturer som kunde ha använts. 

 

I de transkriberade samtalen hittades totalt 156 avsnitt som kunde placeras inom någon 

av responstriangelns sex nivåer. Nedan har en kvantifierad tabell ställts upp för att 

materialet ska vara mera överskådligt. Det här kapitlets underrubriker är tagna från 

triangelmodellens nivåer. Resultatens rubriker är för tydlighetens skull uppställda från 

lokal till global textnivå, det vill säga från den första till den sjätte nivån. I den 

sammanfattande tabellen nedan är nivåerna däremot placerade från global till lokal 

textnivå, på samma sätt som i triangelmodellen.  

 

Tabell 1. Skrivsamtalets nivåer. 

nivå antal avsnitt antal avsnitt i procent (≈) 

6. skrivsituationsrelaterad  61 39 

5. innehålls-/genrerelaterad  48 31 

4. dispositionsrelaterad  23 15 

3. syntaktisk  7 4 

2. lexikal  15 10 

1. ortografisk  2 1 

 156 100 

 

 

I exemplen som framkommer i följande underkapitel är handledarens repliker 

markerade med ett H och elevens repliker markerade med ett E. I de fall där samtalet 

är ett gruppsamtal har eleverna numrerats (E1, E2, E3 osv.).  
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4.1 Ortografisk nivå 
 

I de transkriberade skrivsamtalen hittades totalt två avsnitt som kunde klassas som 

ortografiskt relaterade, vilket betyder att ungefär en procent av det insamlade 

materialet landar på den första nivån i triangelmodellen. Två av elva samtal innehöll 

ortografiskt relaterade avsnitt och inget samtal innehöll fler än ett avsnitt som kunde 

placeras på den här nivån.  

 

De avsnitt i samtalen som har klassats som ortografiskt relaterade handlar om 

rättstavning och skillnad mellan versaler och gemener och vilken betydelse de har i 

sammanhanget. I det ena avsnittet är det eleven som tar initiativ till diskussionen, 

medan diskussionen i andra avsnittet initierades av mig som handledare. Båda 

avsnitten av ortografisk karaktär hittades i de samtal som fördes inom den första 

skrivuppgiften (resedagbok, afrikaprojekt) och båda samtalen var individuella.  

 

Nedan följer ett exempel som faller inom den här kategorin. I exemplet har eleven 

skrivit om en pool i bestämd form men stavat ordet med endast ett o. Typsnittet som 

eleven har använt består enbart av versaler, vilket innebär att ordet kan misstolkas som 

landet Polen.  

 

H: Sen hade jag streckat under det här. Ser du någonting som är…? 

 

E: Mm (.) två o:n? 

 

H: Yes. För vet du vad man kan tänka att det där är då annars? 

 

E: Mm (.) nä. 

 

H: Om man inte skriver poolen med två o så då blir det ju Polen, eller hur? 

 

E: Jaa. 

 

H: Mm.  

 

*båda skrattar*  

 

E: Ja. 

 

H: och dessutom så har du en sån här (.) du har valt en font som är (.) du märker att 

det bara är versaler, stora bokstäver. 

 

E: Joo. 
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H: Mm, så därför så kan man tro att det här då är Polen. Men jag förstod ju nog att 

det var poolen. 

 

 

I det ovanstående exemplet pekar jag på det ställe jag vill att eleven ska fokusera på. 

Eleven granskar ordet och antar att det är felstavat, varpå hen föreslår att stava ordet 

med två o:n. Jag fortsätter samtalet med att förklara varför det felstavade ordet kan 

missuppfattas av läsaren för att göra eleven medveten om varför det ibland är särskilt 

viktigt att kolla stavningen. Jag kunde förtydligat att det specifikt i den här kontexten 

är fullt möjligt att läsaren tolkar ordet som Polen istället för poolen, eftersom 

skribenten skrev om en resa. Här kommer alltså också mottagarmedvetenheten in i 

bilden, vilket i sin tur tangerar triangelns femte nivå som handlar om innehåll och 

genre. Diskussionen kring stavningen avslutas med att jag säger att jag som 

skrivhandledare förstår att skribenten menar poolen. Där kunde jag ha förtydligat att 

det däremot inte är någon självklarhet att en utomstående läsare skulle förstå texten på 

samma sätt.  

 

4.2 Lexikal nivå 
 

På den andra nivån i triangelmodellen placerades totalt 15 avsnitt ur de transkriberade 

samtalen. Det här betyder att ca 10 procent av det insamlade materialet rör sig kring 

frågor av lexikal karaktär.  Åtta av elva samtal innehöll lexikalt relaterade frågor och 

inget av samtalen innehöll fler än fyra avsnitt som kunde placeras på den här nivån.  

 

Inga av de tre samtal som ingick i den andra skrivuppgiften (sportreferat) innehöll 

några avsnitt som kunde relateras till triangelmodellens andra nivå. I samtliga övriga 

samtal hittades åtminstone ett avsnitt som kunde klassas som lexikalt relaterat. Som 

mest hittades fyra sådana avsnitt i ett samtal, detta samtal utfördes i en grupp på tre 

elever.    

 

De avsnitt som har placerats på den här nivån handlar främst om ordval, ordbortfall 

och slarvfel som uppkommit vid redigering på dator. Eleverna själva tog initiativ till 

flera av de saker som diskuterades på den här nivån och de märkte ofta misstag när de 

läste sina egna texter högt.   
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Exemplet nedan är taget ur ett gruppsamtal som fördes inom den tredje skrivuppgiften. 

Eleven i exemplet har ett annat modersmål än svenska och fastnar vid ett ord som hen 

vill använda i sin text men inte kommer på.  

 

E: Alltså vad är som (.) då om mänskor far på en linje, hur kan man säga det på 

svenska? Som i en rad eller på ett liksom… 

 

H: På ett led? 

 

E: Led? 

 

H: Mm. 

 

 

I det här fallet gav jag ordet direkt åt eleven, men med tanke på att skrivsamtalet fördes 

i en  mindre grupp kunde jag ha frågat de andra eleverna om de kunde ge förslag på 

ord. Det är  ju trots allt inte säkert att det var just det här ordet som var det enda rätta, 

kanske hade de andra eleverna kommit med andra – till och med bättre – förslag.  

 

I exemplet nedan ber jag eleven att läsa sin text högt för mig. Då märker jag att eleven 

ofta börjar sina meningar med ordet ”sedan”. Nedan följer ett utdrag ur samtalet där 

jag försöker uppmärksamma eleven om detta. 

 

H: Det var ett ord som jag fastna på nu (.) jag hade inte märkt det före men när (.) nu när 

du läste högt så var det ett ord som du börjar meningar med ganska mycket här i det 

här stycket. Hittar du det? Ett ord som du börjar meningar med. 

 

*eleven läser igenom sin text* 

 

E: “Sedan”? 

 

H: Ja, du hittade det själv. Vad skulle man kunna säga istället om man skulle (.) om man 

skulle ha lite omväxling? Skulle du hitta någon synonym? 

 

E: Typ (.) efter (.) och (.) kanske (.) senare. 

 

H: Ja. Ska vi skriva hit att “sedan” kan bytas ut. En synonym. Och det vet du vad det 

betyder, visst? 

 

E: Ja. 

 

H: Yes. 

 

 

Eleven hade inga problem med att hitta det ord jag ansåg att hen använde frekvent. 

Synonymer var det heller inget problem att hitta på. Här fungerade enkla frågor bra för 
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att göra eleven medveten om sitt ordval och komma på bättre lösningar. Jag som 

handledare gav inga svar åt eleven utan hen hade svaren själv.  

 

 

4.3 Syntaktisk nivå 
 

Av det insamlade materialet identifierades sju avsnitt som syntaktiskt relaterade, vilket 

utgör ca fyra procent av materialet. Fem av elva samtal innehöll syntaktiskt relaterade 

frågor och inget samtal innehöll fler än två avsnitt som kunde placeras på den här 

nivån.  

 

Syntaktiskt relaterade avsnitt hittades i den första och den andra skrivuppgiften, i den 

tredje uppgiften hittades inga ställen som kunde placeras på den här nivån. De avsnitt 

som placerades på den här nivån handlar främst om ofullständiga meningar, 

teckensättning och konsekvens i tempus.  

 

H: Här har du skrivit att “Jag far till Egypten (.) sen far vi till (.) och sen far vi (.) och 

sen far vi till Kairo.” och sen har du “och sen for vi”. Märker du nån skillnad? 

E: Joo. 

H: Mm (.) vad är det som är tokigt? 

E: Att på dom här alla så står det “far” och där är “for”. 

 

I ovanstående exempel valde jag att läsa upp en del av elevens text och betona ett ord 

som inte följde de övriga verbens tempus. Jag frågade om eleven märkte någonting 

som var tokigt och hen visste direkt vad det var jag var ute efter. Frågan kvarstår dock 

om eleven verkligen visste att det var inkonsekvens i tempus som jag ville 

uppmärksamma eller om hen bara märkte att det ord jag betonade stack ut från de 

andra tempusformerna av samma ord.  

 

Följande exempel är taget från ett individuellt samtal med en elev. Samtalet förs inom 

den första skrivuppgiften (resedagbok, afrikaprojekt) och jag har gjort anteckningar i 

marginalen på elevens text, vilka vi nu går igenom. Jag läser först en del av elevens 

text högt för att uppmärksamma eleven om  vilket ställe i texten jag vill att hen ska 

fokusera på. Sedan följer nedanstående talturer. 
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H: Kanske man borde sätta punkt där då? 

E: Ja. 

H: Jo, exakt. Så vi avslutar meningen där och så så fortsätter vi på resa två. 

 

 

I diskussionen kring det här stället i texten  är eleven ganska passiv. Det är istället jag 

som  handledare som ger ett förslag åt eleven, vilket hen accepterar och jag fortsätter 

med att anteckna i marginalen. Här kunde jag istället till exempel ha låtit eleven 

redogöra muntligt för vilka ställen i  texten som hörde till en resa och vilka som hörde 

till en annan, varefter vi sedan tillsammans kunde ha kommit fram till att texten 

behöver delas upp för att vara mera logisk. Den här frågan berörde också den 

dispositionsrelaterade nivån i den meningen att textens uppbyggnad kan påverka 

läsarens förståelse av innehållet.  

 

4.4 Dispositionsrelaterad nivå 
 
Totalt hittades 23 avsnitt i de transkriberade samtalen som kunde identifierades som 

dispositionsrelaterade. Det här innebär att ca 15 procent av det insamlade materialet 

placerades på den här nivån. Tio av elva samtal innehöll avsnitt av 

dispositionsrelaterad karaktär. Samtalen innehöll som mest fyra avsnitt som kunde 

placeras på den här nivån.  

 

De dispositionsrelaterade avsnitt som identifierades i samtalen bestod främst av korta 

kommentarer av skrivhandledaren berörande layout och textens delar. Textens 

uppbyggnad diskuterades också på den här nivån, både med eleverna och handledaren 

som initiativtagare.   

 

I exemplet nedan tar jag som skrivhandledare initiativ till att diskutera textens 

diposition. Utdraget är taget ur ett gruppsamtal som ingår i den tredje skrivuppgiften 

(resedagbok, historia).  

 

H: … ja, och du har nu dag ett här, visst? 

 

E: Ja. 

 

H: Men har du skrivit (.) du har skrivit i punktform nu? Mm (.) så du sku gärna få 

skriva i flytande form så där att… 
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E: Okej. 

 

H: …“dag ett, jag (.) jag (.) bla, bla, bla (.)” vad han nu gjorde då. 

 

*eleven tillägger några ord till texten* 

 

E: Hej, jag gjorde det, perfekt. Jag har skrivit ut med meningar. 

 

 

I exemplet ovan försökte jag förklara åt eleven att det inte räckte att redogöra för 

händelserna i punktform, utan att uppgiften krävde en löpande text. Punkterna var en 

del av uppgiften i och med att jag hade bett eleverna att planera sitt skrivande på det 

sättet innan de började med själva skrivandet. Det här verkade inte riktigt gå hem hos 

eleverna och de tycktes inte förstå vad jag menade. I exemplet hade jag själv svårt att 

hitta de rätta orden för att förklara vad det var jag ville att eleven skulle göra, vilket 

kan ha bidragit till att eleven slarvade sig igenom uppgiften och ansåg sig vara klar när 

hen hade lagt till några ord för att binda ihop de händelser hen hade redogjort för i 

punktform. Det här exemplet tangerar planeringsfasen av skrivandet, eftersom eleven 

i fråga verkade ha svårt att skilja mellan planeringen och själva texten. Jag borde 

kanske i det här fallet ha gjort skribenten uppmärksam om uppgiftsbeskrivningen. 

Uppgiften var uttryckligen att skriva en resedagbok, det vill säga eleven skulle skriva 

inom en specifik genre. Här kommer därför också genremedvetenhet in i bilden.  

 

Följande exempel är taget ur ett individuellt samtal i mitten av en skrivprocess inom 

ramen för den andra skrivuppgiften (sportreferat). Jag försöker få eleven att inse varför 

ett referat bör vara koncist.   

 

H: … just den här inledningen som jag sa. Att det är först i tredje meningen som vi vet 

att det är fråga om OS. Skulle vi kunna säga det tidigare redan? Att det är fråga om 

OS. Hur skulle vi kunna ha (.) så läsaren vet direkt från början att nu är det OS det är 

fråga om? 

 

E: Mm (.) Om man skulle skriva hit det?  

 

*eleven pekar i texten* 

 

H: I rubriken? 

 

E: Ja. 

 

H: Det låter som en bra idé! 
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I det här exemplet hjälper mina frågeställningar eleven att komma fram till hur texten 

kunde byggas upp för att läsaren ska få så mycket information som möjligt redan i 

början av sin läsning. Här är det värt att uppmärksamma att eleven pekar i sin text 

istället för att anävända sig av metaspråkliga begrepp. Här ger jag eleven ordet för den 

del av texten som hen pekar på, nämligen begreppet rubrik. Eleven kom senare själv 

fram till en mera informativ rubrik och samtalet gick i samband med det över till frågor 

som berörde innehåll. 

 

4.5 Innehålls- och genrerelaterad nivå 
 

48 nedslag placerades på den här nivån, vilket utgör ca 31 procent av totala antalet 

nedslag.     

I samtliga samtal hittades nedslag som kunde klassas som innehålls- eller 

genrerelaterade. Som mest innehöll ett samtal 9 sådana nedslag, detta samtal var ett 

gruppsamtal. De individuella samtalen innehöll som mest 5 nedslag som kunde 

placeras på denna nivå.  

 

De innehålls- och genrerelaterade frågorna berörde främst utvecklande av idéer, 

normer för olika genrer och hur man skriver så att en text blir levande. Om man skiljer 

innehållsrelaterade och genrerelaterade frågor åt så är eleverna initiativtagare till 

största delen av de förstnämnda, medan skrivhandledaren oftast är initiativtagare till 

de senare nämnda.  

 

I samtliga skrivsamtal behandlades genren eller texttypen i fråga på ett eller annat sätt. 

Jag inledde ofta de individuella samtalen med att fråga vilken typ av text eleverna hade 

skrivit eller skulle börja skriva. Det visade sig att den här frågan inte var så enkel att 

svara på. I de flesta fall svarade eleverna att deras text var påhittad eller att den innehöll 

fantasi, i några fall svarade eleverna att de inte visste. Nedan följer ett exempel 

berörande genre taget ur ett individuellt samtal i slutet av en skrivprocess inom den 

första uppgiften (resedagbok, afrikaprojekt). 

 

H: Vilken typ av text sku du säga att du ha skrivit här? 

E: Nå en sån där som int e riktigt riktigt. 
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H: Det är påhittat? 

E: Joo. 

 

Eleven hade alldeles rätt i att texten var påhittad. Det var dock inte det jag var ute 

efter, jag ville snarare behandla texttypen och göra eleven uppmärksam på de 

stilistiska drag som var typiska för genren i fråga.    

 

I exemplet nedan är jag också ute efter texttyp och genre. Jag funderar tillsammans 

med eleven på vad det är för typ av text hen har producerat. Utdraget är taget ur ett 

individuellt samtal som ingår i den första skrivuppgiften (resedagbok, afrikaprojekt). 

Jag som handledare är initiativtagare till frågan. 

 

H: Vad sku du säga att det är som för (.) om vi tänker på vad det finns för olika typer 

av texter. Vad sku du säga att du har skrivit om man tänker att du har skrivit 

“dag ett”, och så har du skrivit “dag två”, och “dag tre”, och “dag fyra” och “dag 

fem” och “dag sex”. Vad sku man kunna säga att det sku va för slags text? 

 

*eleven funderar* 

 

H: Är det nån sån där som man kan läs i en bok? Eller är det en tidningsartikel eller 

vad…? 

 

E: Kanske det är mer sån där (.) bok. För det är ganska mycket fantasi där. 

 

H: Precis. Sku man kunna tänka sig att det sku va nån slags dagbok?  

 

E: Nåjo. 

 

E: Att det är ungefär (.) ungefär på det viset som ni har skrivit? 

 

E: Jo. 

 

H: Mm. Eller nåt blogginlägg kanske? 

 

E: Jo, det sku va kanske mera ett blogginlägg. För man (.) det är ju som dagar där. 

 

 

I det nämnda exemplet valde jag att ställa mera specifika frågor till eleven för att 

komma åt det jag var ute efter. Jag gav exempel på olika texter för att påminna 

skribenten om att texter skrivs i olika syften och att form och funktion går hand i hand. 

Eftersom jag gav exempel på olika typer av texter valde eleven en av de texttyper som 

jag nämnde i min fråga. Här kunde jag ha frågat eleven hur uppgiftsbeskrivningen löd, 
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eftersom ordet ”resedagbok” ingick i den. Därtill kunde jag ha försökt koppla 

dagboksgenren till elevens egna erfarenheter, kanske skriver eleven dagbok på fritiden.  

 

Elevernas genremedvetenhet sattes alltså på prov när jag ställde frågor om vilken typ 

av text de skulle skriva. Särskilt i den andra skrivuppgiften (sportreferat) var 

genremedvetenheten av avgörande betydelse för hur uppgiften artade sig. Därför 

frågade jag samtliga elever om de visste vad som kännetecknar ett referat. Det visade 

sig att ingen av eleverna hade riktigt på koll vad ett referat egentligen kännetecknas 

av. Nedanstående exempel är taget ur ett individuellt samtal i början av skrivprocessen. 

Där visar eleven att hen har förstått vad ett referat innebär trots att hen inte verkar ha 

verktyg för att diskutera texten på en metaspråklig nivå.  

 

H: Så du har alltså skrivit ett (.) vad var det för slags text som ni skrev? 

 

E: Eehh (.) om det där vinter-OS. 

 

H: Mm (.) minns du vad det hette, vad man kallar det här? När du skriver vad som 

händer. 

 

E: Nää. 

 

E: Ett referat sa PERSON att ni skulle skriva. Ett sportreferat. Så då har du refererat 

precis vad som händer. Har du tänkt dig som (.) till exempel som någon som 

pratar i radio (.) eller så där? 

 

E: Joo.  

 

H: Joo, exakt. Jag fick precis den känslan. 

 

Instruktionerna inför den nämnda uppgiften gavs i klassrummet åt alla på en gång. 

Eleverna uppmanades skriva ett sportreferat om de pågående olympiska spelen och 

fick välja en svartvit bild på någon som sportade. Utgående  från bilden skulle de hitta 

på ett scenario i vinter-OS och skriva vad som sker på bilden. När jag lyssnade till 

klasslärarens instruktioner förstod jag precis vad som skulle göras, men det visade sig 

att det inte var lika självklart för eleverna, detta eftersom de inte hade på klart vad som 

menades med ett referat. Samtliga elever fick ändå ihop en text och jag kunde under 

skrivsamtalen förklara mera ingående vad som menades med ett referat. I exemplet 

ovan liknade jag elevens text vid en radiopratares refererande av någonting som 

händer. Jag tror att det här hjälpte eleven att förstå vad som karaktäriserar ett referat. 
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I fråga om innehåll ansåg jag i flera fall att elevernas texter saknade ett beskrivande 

språk. I dessa fall ställde jag frågan hur de kunde göra sin text ”mera levande”, varpå 

jag ofta fick svaret ”jag vet inte”. Nedan är ett exempel taget från ett individuellt samtal 

inom den första skrivuppgiften (resedagbok, afrikaprojekt) som enligt min uppfattning 

tangerar både genre och innehåll.  

 

H: Som läsare så sku jag vilja tas med lite mera på resan (.) att jag sku få leva mig in 

i din resa också. Så hur sku du (.) hur sku du kunna skriva, eller hur sku du 

kunna få mig att känna att jag är med? Gör texten lite mera levande. 

 

E: Aj att du sku också va med i den här texten? 

 

H: Nä, nä jag vill int va med i texten, men jag vill känna att jag, att jag vet vad du 

gör och var du är nånstans (.) att den, texten sku få va mera levande. Så hur sku 

man kunna göra en text mera levande? 

 

E: Int vet jag. 

 

I det här fallet verkade eleven inte förstå vad jag var ute efter. Det här kan ha berott på 

att jag talade om texten på en för abstrakt nivå och förutsatte att eleven skulle vara van 

vid detta. Eleven i fråga hade antagligen behövt stöd för att förstå vad det var som 

enligt  min åsikt saknades i texten. Kanske hade en jämförelse av två olika texter i det 

här fallet gett eleven en insikt i hur man kan måla med ord och göra en text mera 

levande. Genremedvetenhet är centralt i det här sammanhanget, eftersom en 

resedagbok gärna får innehålla ganska detaljerade skildringar. Om uppgiften hade varit 

att skriva ett referat så hade kanske den här elevens text fyllt sin funktion.  

 

I några fall ställde jag följdfrågor för att tillsammans med eleven komma fram till hur 

man kunde redigera texten för att göra den ännu bättre. Eleverna visste ofta svaret och 

kom fram till förbättringsförslag själva genom att samtala kring texten med mig. I 

nedanstående exempel försöker jag leda eleven till insikter kring hur en text kan göras 

mera levande. Jag ger inte svaret åt eleven, utan hen konstaterar själv att detaljer kan 

tilläggas.  

 

H: Jag sku vilja lite mera få va med på din resa, så att jag sku känn som läsare att jag 

(.) att jag upplever samma saker som du. Hur sku du kunna göra texten mera 

levande för mig som int ha varit med? Vad sku du kunna ännu sätta till så där (.) 

tycker du? 
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E: Nå (.) kanske, kanske som lite mer detaljer eller som… 

 

H: Mm (.) Vilka slags detaljer sku man kunna tänka sig? 

 

E: … nå (.) om man nu som (.) står i ett rum och som (.) allting som man sir i det 

rummet.  

 

 

4.6 Skrivsituationsrelaterad nivå 
 

På den sjätte och högsta nivån i triangelmodellen placerades 61 nedslag. Det här 

betyder att ca 39 procent av de nedslag som kunde placeras på någon av nivåerna 

hamnade på den här nivån. Samtliga samtal innehöll avsnitt som kunde placeras på 

nivån ägnad till skrivsituationsrelaterade frågor. Som mest innehöll ett samtal 11 

sådana avsnitt, detta var ett gruppsamtal. Ett individuellt samtal innehöll som mest 7 

avsnitt som placerades på den här nivån.   

 

De avsnitt som placerades på den här nivån handlar främst om att jag som handledare 

försökte inspirera eleverna och leda dem framåt i skrivprocessen. Många av de här 

avsnitten behandlar skrivprocessens olika delar och jag försökte i flera fall uppmuntra 

eleverna till att göra upp en tankekarta i början av skrivprocessen, vilket eleverna i 

samtliga fall ansåg vara onödigt. Ofta handlar också dessa nedslag om en kort 

inledande diskussion för att jag som handledare skulle få en uppfattning om var eleven 

befann sig i sin skrivprocess och vilken inställning hen hade till skrivandet. Detta för 

att veta lite vilken typ av stöd som behövdes, det vill säga om eleven till exempel var 

i behov av mycket uppmuntran för att komma vidare eller om hen behövde feedback 

inför till exempel revidering och finslipning av texten.  

 

Nedan följer ett exempel på en inledande diskussion inom den första skrivuppgiften 

(resedagbok, afrikaprojekt). Eleven verkade ha en positiv inställning till skrivande och 

det skrivsamtal som fördes.  

 

H: Ja, och så ska vi se om vi hittar din text då.Vad har du tyckt om det här 

afrikaprojektet? 

 

E: Ömm (.) roligt. 
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H: Det var den här visst? 

 

*H håller upp en resedagbok* 

 

E: Jo. 

 

H:Mm. Du har tyckt att det har varit roligt? 

 

E: Jo. 

 

H: Ja. Vad har varit roligast? 

 

E: Ömm att (.) så här (.) skriva om typ historia. 

 

H: Ja, exakt. 

 

E: Söka fakta om historia. 

 

H: Ja. Vad roligt. Ni har fått forska lite också. 

 

E: Ja. 

 

H: Mm. Du hade så fin pärmbild också. Och det här (.) nu ska vi se…  

 

Som exemplet visar gav jag i det här fallet ingen respons som eleven kunde ta till sig 

och jobba vidare med. Syftet med den här inledande diskussionen var istället att få en 

uppfattning om hur eleven uppfattade situationen och om hen var villig att berätta om 

sin text och sitt skrivande för mig. Jag har ändå valt att placera detta och liknande 

avsnitt på den här nivån eftersom jag anser att ett i grunden positivt bemötande är en 

förutsättning för att överhuvudtaget åstadkomma ett skrivsamtal som fyller sitt syfte. 

Det här exemplet landar på den här nivån med motiveringen att det handlar om 

skrivsituationen, det vill säga att det ger mig som skrivhandledare en överblick av 

elevens inställning till uppgiften och hur hen förhåller sig till skrivandet i den stunden. 

 

 

I skrivsamtalen som fördes inom den här undersökningen uppmuntrade jag som 

handledare ofta eleverna till att göra upp en tankekarta när de påbörjade en 

skrivuppgift. Det här var någonting som de inte verkade vara särskilt vana vid och 

någonting som de verkade anse vara onödigt. Min intention med detta var att eleverna 

skulle få ner sina tankar på papper och på något sätt göra upp en slags checklista åt sig 

själva för att uppnå ett så effektivt skrivande som möjligt med tanke på den begränsade 

tid vi hade till förfogande. Jag frågade ofta om eleven i fråga ville börja skriva direkt 
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eller om hen ville göra någonting annat innan, varpå eleven i samtliga fall svarade att 

hen ville börja skriva direkt. Nedan följer ett utdrag ur ett samtal i grupp inom den 

tredje skrivuppgiften (resedagbok, historia) där jag frågar eleverna om deras 

skrivrutiner. Exemplet är illustrerande trots att den avslutande kommentaren kan antas 

sägas med glimten i ögat och det märks att eleven vill vara lustig.  

 

H: Brukar ni planera före eller brukar ni bara börja skriva? 

 

E1: Skriver nog så får fantasin bestämma. 

 

E2: Jag bara gör en planering om man måst. 

 

H: Du gör en planering om man måste. Okej. Brukar ni andra gör en planering fast 

man int måste? 

 

E3: Nää (.) för att tid är pengar.  

 

*skratt* 

 

 

En orsak till att jag frågade om eleverna ville börja skriva direkt eller om de ville göra 

någonting annat innan var att de ofta berättade sina idéer för mig men hade svårt att få 

dem nerskrivna. När jag frågade om de ville ”göra någonting annat” innan de började 

skriva ville jag få dem att överväga att göra någon form av tankekarta inför själva 

skrivandet. I något enstaka fall bad jag eleverna uttryckligen att göra upp listor i 

punktform innan de började skriva. Min intention var då att de skulle skriva ner sina 

tankar och det de diskuterade sinsemellan för att komma igång med uppgiften, på 

samma sätt som med en tankekarta. Det här resulterade i att eleverna trodde att listan 

var själva uppgiften och att de inte behövde skriva mer än den. 

 

Nedan följer ytterligare ett exempel där jag försöker få eleven i fråga att skriva ner 

sina tankar för att göra upp en plan. Dock även här utan resultat. Det här exemplet är 

taget ur ett individuellt samtal i början av en  skrivprocess inom den andra 

skrivuppgiften (sportreferat). 

 

H: Hmm (.) Hur sku vi kunna börja då? 

 

E: Mm (.) ömm (.) ha typ som rubrik “OS” och då typ i vilket land det är.  

 

H: Mm. 
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E: Den där matchen.  

 

H: Mm. 

 

E: Ömm (.) och sen vilka länder det är som spelar. 

 

H: Mm, precis, det vill man veta. 

 

E: Och sen typ om det blir oavgjort och hur många mål det blir och …  

 

H: Mm. 

 

E: …om nån blir utvisad och sånt. 

 

H:  Exakt. Skulle vi kunna göra (.) ska vi börja skriva direkt tycker du eller ska vi 

göra någonting före? 

 

E: Börja skriva. 

 

H: Börja skriva direkt? 

 

E: Ja. 

 

 

I exemplet ovan hade eleven uppenbarligen många idéer för vad hen skulle skriva om, 

vilket fick mig som handledare att vilja uppmuntra eleven till att göra upp en plan inför 

själva skrivandet. Eleven verkade inte tycka att någonting behövde göras innan själva 

skrivande påbörjades och verkade inte förstå vad jag var ute efter. Här borde jag kanske 

ha ställt frågan annorlunda eller på något sätt visat exempel på hur man kan planera en 

text innan man börjar skriva för att få eleven att inse att det varken behöver vara svårt 

eller ta särskilt lång tid att göra upp en plan.  

 

I ett individuellt samtal inom ramen för den första skrivuppgiften (resedagbok, 

afrikaprojekt) försökte jag få eleven att använda sig av ett mera beskrivande språk, 

varpå eleven började försvara sig själv och  sin text. Nedan följer ett utdrag ur samtalet. 

 

 
E: Men det är som att (.) ömm (.) jag som hinner int som (.) vi måst som gör färdigt 

med som tio länder och sen … 

 

H: Joo… 

 

E: …kan jag fast gör det där för att jag är som lite senare… 
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H: Nå exakt och jag förstår det precis, alltså jag vet ju int va (.) ni har säkert 

jättemycket i skolan och sådär, så det är int det jag menar utan nu vill jag bara 

koncentrera på… 

 

E: …för jag fick som börja lite senare. 

 

H: Precis. 

 

Det här exemplet är illustrerande för ett skrivsamtal i det avseendet att nivåväxlingen 

sker mycket snabbt. Jag försökte tidigare under samtalet få eleven att fundera kring 

hur hen skulle kunna göra sin text mera levande, vilket resulterade i denna diskussion. 

Min mening var alltså att diskutera textens innehåll, medan eleven styrde samtalet till 

själva skrivsituationen. Om jag skulle ha vetat lite mera om både elevens 

skrivarbakgrund och om uppgiften så hade jag kanske haft bättre möjligheter till att ge 

konstruktiv feedback. Nu verkade det som att jag berörde en för eleven känslig punkt 

och var därmed tvungen att ändra samtalets riktning. Istället för att utmana eleven 

ytterligare berörande textens innehåll valde jag att visa förståelse och på något sätt 

försöka trösta och stötta eleven i situationen. Detta eftersom jag uppfattade det som att 

eleven var i behov av uppmuntran och stöd för att komma vidare i sin skrivprocess.  

 

Exemplet nedan är taget ur ett gruppsamtal inom den tredje skrivuppgiften 

(resedagbok, historia). Eleverna befinner sig i början av skrivprocessen. Följande 

talturer tar plats i slutet av en skrivsession när jag knyter ihop det skrivsamtal som har 

förts under skrivsessionens gång.  

 

H: Är det nån som vill läsa upp sin (.) så långt som ni har kommit nu? 

 

E2: Jo, jag, jag vill 

 

E1: Jag. 

 

E2: Okej. “Yo, dagbok”. 

 

H: Mm, då får PERSON (= E2) börja. 

 

*E2 läser sin text högt* 

 

H: Och så fortsätter det där då? 

 

E2: Jepp. 

 

H: Ja, bra inledning. 
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E1: Jag vill läsa. 

 

H: Mm. 

 

*E1 läser sin text högt* 

 

 

I exemplet ovan visar det sig att två av gruppsamtalets tre elever ivrigt vill läsa upp 

sina texter. Under det här gruppsamtalet fördes en öppen diskussion elever och 

skrivhandledare emellan och eleverna hjälpte i flera fall varandra på eget initiativ.  
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5 Sammanfattande diskussion 
 

I det här kapitlet diskuteras de analyserade skrivsamtalen tillsammans med den 

teoretiska bakgrund som jag har redogjort för tidigare. Resultaten i den här 

undersökningen kopplas ihop med tidigare forskning för att få en bredare bild av hur 

skrivhandledningen kunde utvecklas i de lägre klasserna inom den grundläggande 

utbildningen. Först diskuteras de nivåer som har identifierats i skrivsamtalen. Därefter 

diskuteras skrivhandledning i ett utvecklingsperspektiv utgående från resultaten 

tillsammans med tidigare forskning och LP 2014. Slutligen framförs en 

metoddiskussion och en sammanställning av slutsatserna för studien, följt av förslag 

till fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion  
 

Nivåväxling i skrivsamtal 
 

Tabellen som har ställts upp för att åskådliggöra skrivsamtalens nivåer i den här 

undersökningen visar tydligt att den nivå som man har rört sig på mest är av 

skrivsituationsrelaterad karaktär. Enligt Kronholm-Cederberg (2009) är det också så 

det borde vara, eftersom hon klassificerar skrivsituationsrelaterad respons som den 

högsta nivån i responstriangeln. Det är dock diskutabelt om dessa resultat beror på det 

faktum att jag som skrivhandledare inte kände eleverna i fråga sedan tidigare och gärna 

kollade hur de upplevde själva skrivsituationen innan jag började peta i deras texter. 

Dessutom kan en av orsakerna till att flest avsnitt placerades på den högsta nivån vara 

att den var bredast och rymde flest diskussionsämnen. Om jag hade valt att placera 

dessa lite mera allmänna – ofta inledande och avslutande – kommentarer på någon 

annan nivå, eller om jag hade uteslutit dem från resultattabellen helt och hållet så skulle 

resultaten antagligen se lite annorlunda ut.  

 

Det är enligt min mening intressant att i det här sammanhanget åter lyfta fram Libergs 

(2010, s. 227) två typer av lärarpositioner. Jag vill påstå att den lokala textnivån i 

responstriangeln till största delen är auktoritetskommunikativ till sin karaktär, medan 

den globala textnivån är mera dialogisk-kommunikativ. Detta påstående baseras på 

tanken om att det i frågor gällande stavning och meningsbyggnad ofta finns ett rätt 

svar, medan det i frågor gällande struktur och innehåll inte finns några entydiga svar. 
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Enligt min uppfattning är det därför lättare att föra ett jämställt samtal på de högre 

nivåerna i responstriangeln, medan handledaren ofta blir överordnad part på de lägre 

nivåerna. Detta kan i sin tur också förklara varför resultaten i den här undersökningen 

visar att skrivsamtal väger tungt på global nivå, helt enkelt för att jag som 

skrivhandledare hellre diskuterade med eleverna istället för att upplysa dem om rätt 

och fel.  

 

Jag ställer mig ändå kritisk till att ortografisk respons skulle vara genomgående 

negativ, någonting som Kronholm-Cederberg (2009) hävdar. Är det verkligen enbart 

negativt att ge respons på stavning och teckensättning? Enligt LP 2014 ska elever få 

uppmuntrande feedback under hela lärprocessen. Jag undrar om det inte finns något 

sätt för lärare att ge ortografisk respons på ett uppmuntrande vis.  

 

Stödstrukturer 
 

För att återgå till Tjernbergs (2016) rangordning av stödstrukturer vore det 

eftersträvansvärt att använda sig av delat skrivande i skolan, också interaktivt 

skrivande vore att sträva efter. I de skrivsamtal som fördes inom ramen för den här 

undersökningen kan jag konstatera att de stödstrukturer som Tjernberg anser ge högst 

stöd inte förekommer särskilt ofta. De stödnivåer som Tjernberg kallar för lättast stöd 

och lätt stöd förekommer mest i skrivsamtalen i den här undersökningen. Det här kan 

bero på att jag som skrivhandledare inte hade särskilt mycket erfarenhet av att leda 

skrivsamtal och därmed inte visste vilka stödstrukturer jag skulle ta till. Det här påvisar 

också att de mest spontana typerna av stöd i skrivande består av att ställa frågor som 

för lärandet framåt och att förklara och ge exempel. Delat skrivande verkar kräva en 

större insats från skrivhandledarens sida, kanske i form av bättre planerade 

skrivsamtal. 

 

Skrivsamtal i sin helhet kan ändå enligt min uppfattning rymmas inom ramarna för 

den nivå som Tjernberg (2016) kallar för högt stöd. Ett skrivsamtal är interaktivt i det 

avseendet att eleven i fråga är den aktiva parten och skrivhandledaren den mera passiva 

parten som ställer frågor och fungerar som bollplank för eleven. Det här utgör i vidare 

bemärkelse ett motiv för att skrivsamtal kunde vara en fungerande metod att använda 

sig av inom skrivhandledning i skolan. Lundbergs (2008) teori om att det inte räcker 



 62 

med att skriva ofta för att bli en skicklig skribent, utan att skribenten i fråga behöver 

specialtränas inom vissa områden ibland kan fungera som ytterligare ett motiv för att 

inkludera skrivsamtal i undervisningen. Skrivprocessen blir enligt Tjernberg (2016) 

synlig genom kommunikation, vilket kunde vara en användbar metod för att komma 

åt de områden som en skribent måste specialtränas inom. Därför är det kanske just 

någon form av skrivsamtal som behöver bedrivas i skolan.     

 

Inför den tredje skrivuppgiften bad jag eleverna uttryckligen att skriva ner några 

punkter innan de började skriva själva texten. Eleverna hade så många idéer och 

diskuterade gärna sinsemellan vad de skulle skriva. Problemet var att de inte verkade 

veta hur de skulle få ner alla sina idéer på papper. Eleverna gjorde som jag sa och skrev 

ner innehållet i några punkter. När de hade gjort detta ansåg de sig vara klara med 

uppgiften, de verkade med andra ord inte riktigt förstå att punkterna endast var tänkta 

att fungera som hjälpmedel inför själva skrivandet. Trots att jag informerade eleverna 

om detta verkade de inte riktigt förstå varför det inte räckte med punkterna i fråga eller 

vad jag menade med att punkterna bara skulle fungera som en plan. Det här beteendet 

tyder på att eleverna inte var vana vid att planera sitt skrivande och att de inte värderade 

kvalitet, utan snarare kvantitet i sitt skrivande. Mentaliteten verkar alltså vara att utföra 

skrivuppgifter för att de måste utföras och när de är klara påbörjas följande uppgift. 

Frågan är om det är skolans arbetssätt och tidsramar som uppmuntrar kvantitet framom 

kvalitet eller om det är eleverna själva som skapar denna. 

 

Högläsning av sin egen text verkar vara en användbar metod inom skrivhandledning 

(Strömquist 2000; Garme 2010). Utgående från resultaten i den här undersökningen 

ser vi att eleverna i vissa fall inte verkar förstå poängen med att läsa sin text högt, 

samtidigt som de i andra fall upptäcker stavfel direkt de läser högt och därmed också 

inser poängen med högläsningen. I resultaten ser vi också att vissa elever gärna läser 

sina egna texter högt för både andra elever och för skrivhandledaren och tar initiativ 

till att läsa. Kanske är denna vilja och motvilja till att läsa sina egna texter högt en 

indikation på att högläsning av egna texter borde förekomma oftare i skolan. Det 

verkar som att vissa elever borde öva sig i att läsa sina texter högt och att andra elever 

borde få använda sin motivation till att läsa sina texter högt som stöd för sitt lärande. 

Vid högläsning av egna texter får texten också en mottagare och blir offentlig i den 

meningen, vilket kan sporra elever till att skriva en bra text (Garme, 2010).  
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Det är svårt att veta vilken typ av feedback elever är i behov av om man som lärare 

inte känner eleverna (William & Leahy, 2015, s. 139). Kommentarer på texter kan tas 

mycket personliga och uppfattas som kritik mot skribenten i fråga istället för 

kommentarer till den producerade texten (Molloy, 2008, s. 36). I resultaten från den 

här undersökningen ser vi ett exempel på hur feedback kan kontras med försvarande 

ursäkter. Eleven i det här fallet försvarar sig själv och sin text genom att hävda att hen 

har haft för lite tid till att skriva och att texten inte är färdig, utan att detaljer ska läggas 

till senare. Det är troligt att eleven kände ett behov av att försvara sig och sin text 

eftersom hen uppfattade mina kommentarer som personlig kritik. Hade jag som 

skrivhandledare känt eleven bättre så skulle jag kanske ha kunnat utmana eleven 

ytterligare på den här nivån. Nu vågade jag inte ställa frågor kring hur eleven skulle 

kunna utveckla sina beskrivningar och göra sin text mera detaljerad, vilket ledde till 

en rätt torftig feedback. I det här fallet hade jag som skrivhandledare kunnat lägga upp 

en regel om att skribenten i fråga inte ska svara på mina kommentarer, då skulle jag 

enligt Hoel (2001) ha undvikit ett skrivsamtal av argumenterande karaktär. Jag vill 

dock ifrågasätta denna strategi i en situation där skrivhandledaren inte känner sin 

skribent, eftersom hierarkin enligt min åsikt då blir mycket tydlig och skribenten blir 

underordnad skrivhandledaren. Det här skulle enligt min uppfattning lagt eleven i en 

orättvis position, eftersom hen då inte hade getts möjlighet till att förklara eller ställa 

frågor angående oklarheter. Jag vill påstå att mina kommentarer i ett sådant scenario 

hade kunnat uppfattas som personlig kritik i en ännu större utsträckning.  

 

Med ovanstående exempel i åtanke är det enligt min åsikt intressant att fundera kring 

hur elever tar till sig skriftlig feedback, den typ av feedback som de ofta får ta del av i 

skolan. Hur är det om en elev uppfattar en skriftlig kommentar som personlig kritik? 

Tar eleven då alls till sig den här kommentaren eller skjuter personen i fråga ifrån sig 

responsen direkt? Fördelen med skrivsamtal blir i det här fallet att skrivhandledaren 

har möjlighet att förklara och reda ut oklarheter och dessutom ge feedbacken på ett 

vänligt sätt genom användning av röstläge och ansiktsuttryck. Hoels (2001, s. 117–

118) påstående om att frågor fungerar bättre i responsgivning än vad direktiv för hur 

texten bör utformas tyder också det på att skrivsamtal är att föredra framom skriftlig 

feedback. Jag vill påstå att skrivsamtal inte riskerar att styra skribentens ursprungsidé 

till någonting helt annat i den grad som skriftlig feedback kan göra. 
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Vissa elever i den här undersökningen hade svårt att komma igång med skrivandet. De 

fantiserade gärna tillsammans kring vad som skulle kunna hända i deras texter, men 

det tog länge för dem att få ner några av idéerna till pappers. Swärd och Karlsson 

(2017) menar att ett samtal med läraren i ett sådant fall kan vara till hjälp. Trots att jag 

som skrivhandledare ställde frågor till eleverna och bad dem skriva ner sina tankar för 

att få någon slags plan över hur de skulle bygga upp sina texter så kom de aldrig längre 

än att skriva ner några punkter över möjliga händelser. I det här fallet kunde jag som 

skrivhandledare eventuellt utnyttjat dessa elevers iver kring att samtala om vad de 

skulle skriva. Vad innebär det egentligen att planera sitt skrivande? I dagens 

digitaliserade samhälle kunde man utnyttja de hjälpmedel som finns tillgängliga och 

göra skrivuppgifter inspirerande redan från början. Papper och färgpennor kunde också 

fungera som inspiration för visuella elever. Även här hade det alltså varit lättare för 

mig om jag hade känt eleverna bättre och kunnat utnyttja deras intressen och starka 

sidor till att forma skrivhandledningens stödstrukturer.    

 

Elevernas genremedvetenhet sattes på prov i flera skrivsamtal. Det visade sig att 

eleverna inte alltid kunde förklara vilken typ av text de hade skrivit. Man kan fråga sig 

om eleverna inte förstod min fråga, om de på grund av ett svagt metaspråk hade svårt 

att uttrycka sig som de kanske ville eller om de verkligen inte visste vilken typ av text 

de hade skrivit. Jag vill poängtera att det i samtliga uppgiftsbeskrivningar framkom 

vilken typ av text eleverna skulle skriva. I efterhand märker jag att jag som 

skrivhandeldare alltid frågade eleverna vilken typ av text de hade skrivit, när jag 

kanske istället hade kunnat vända på det och frågat till exempel: ”Du har skrivit en 

resedagbok, vad kan man läsa i en sån?”.  

 

De resultat jag har tolkat som tecken på bristande kunskaper i genre- och 

mottagarmedvetenhet behöver nödvändigtvis inte vara tecken på just det. Det kan 

också handla om att jag som handledare ställde för vaga frågor eller att eleverna helt 

enkelt inte hade ett metaspråk som möjliggjorde en diskussion kring texterna. Barn är 

enligt min erfarenhet uppriktiga och svarar på de frågor som ställs. När jag till exempel 

frågade eleverna om de ville börja skriva direkt eller om de ville göra någonting annat 

innan är det ju klart att de svarade på den ställda frågan och ingenting annat. Min 

intention var att få eleverna att planera sitt skrivande innan de började med själva 

texten, men hur skulle de veta det när jag inte ställde frågan så? Det kan alltså hända 



 65 

att jag som skrivhandledare borde ha ställt tydligare frågor eller helt enkelt ställt högre 

krav på eleverna genom att be dem göra upp en plan. 

 

 

Skrivhandledning i utvecklingsperspektiv 
 

En orsak till att några elever i den här undersökningen hade svårt att komma igång 

med sitt skrivande kan vara att de inte såg något tydligt syfte med de uppgifter de fick. 

Jag hade inte möjlighet att följa upp arbetet med texterna efter att jag hade fört 

skrivsamtal med eleverna, därför vet jag inte om texterna lästes upp under följande 

lektioner, om de renskrevs och skrevs ut eller om de förblev texter i ett av många 

häften. Det är klart att man inte känner sig motiverad till att skriva om man inte ens 

vet vad som kommer att hända med texten efteråt. Swärd och Karlsson (2017) menar 

att skrivprocessen börjar med en idé om textens innehåll och mottagare, vilket i sin tur 

betyder att elever behöver få veta syftet med en text inför en skrivuppgift för att känna 

sig motiverade till att börja skriva. Eleverna uttryckte dock aldrig sin eventuella brist 

på motivation och ifrågasatte heller aldrig varför de skulle skriva texterna som ingick 

i undersökningen. Det här tolkar jag som ett tecken på att eleverna var mycket artiga 

och medgörliga, men det kan också vara ett tecken på att de inte brydde sig desto mera 

om uppgifterna utan helt enkelt såg det som en kul grej att missa lite av lektionen eller 

att inte behöva gå ut på rast.  

 

Resultaten visar att eleverna i den här undersökningen var rätt ovana vid att skriva det 

som jag i skrivsamtalen kallar för ”levande texter”. Enligt Utbildningsstyrelsen 

(2014a) ska elever handledas i att producera bland annat berättande och beskrivande 

texter i multimediala lärmiljöer, någonting som alltså borde få större utrymme i 

undervisningen utgående från resultaten i den här undersökningen. Det verkar som att 

eleverna är relativt bekväma med att återge händelser i text, men att hitta på en egen 

berättelse och beskriva till exempel miljön ingående verkar vara en större utmaning.  

 

Med den här studiens resultat angående planering av en text i åtanke är det på sin plats 

att fråga sig om alla elever ska behöva göra upp en plan innan de påbörjar sitt 

skrivande, med tanke på Hoels (2001, s. 31–32) belysande av olika skrivstrategier. 

Vissa elever kanske inte har något behov av att göra upp en plan innan de påbörjar 
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själva skrivandet och hellre strukturerar sina tankar mentalt. Det är ändå högst 

osannolikt att denna typ av skrivstrategi skulle fungera bäst för samtliga elever i den 

här undersökningen. Därtill kan Lundbergs (2008) uppmaning om att specialträna 

elever inom olika områden för att bli skickliga skribenter fungera som ett motiv för att 

eleverna åtminstone borde utforska fördelarna med att planera sitt skrivande innan de 

avgör om det är nödvändigt eller inte. Kanske skulle de producera texter på en helt 

annan nivå om de hittade en skräddarsydd skrivstrategi och inte alltid använde den 

som i stunden är enklast.  

 

Eftersom ett uppnående av den närmaste utvecklingszonen enligt Imsen (2000, s. 188) 

förutsätter stöd och aktivt arbete tillsammans med andra vill jag påstå att det är denna 

utvecklingszon som är avgörande för vilket typ av stöd som behövs. Det här borde 

alltså innebära att stödstrukturer formas i enlighet med den närmaste utvecklingszonen 

och individens behov. Det här fungerar därför som ännu ett motiv för att jag i den här 

studien borde ha lärt känna informanterna innan skrivhandledningen ägde rum. Det är 

orealistiskt att tänka sig att jag skulle lyckas leda eleverna till sin närmaste 

utvecklingszon utan att ha desto mera kunskap om var de befinner sig i sin 

skrivutveckling och vart de är på väg.  

 

Resultaten i den här undersökningen kan ge en snedvriden bild av var eleverna behöver 

stödjas i sitt skrivande, eftersom det kan hända att de helt enkelt är ovana vid att tala 

om sina texter och sitt skrivande. Många avsnitt i skrivsamtalen tyder på att eleverna 

inte har det metaspråk som behövs för att diskutera skrivandet på en högre nivå. Enligt 

LP 2014 ska huvudparten av bedömningen vara av formativ karaktär och lärare 

uppmanas att skapa tillfällen där eleverna tillsammans med dem både ger och tar emot 

respons som främjar och motiverar lärandet. Det här utgör enligt min uppfattning ett 

starkt argument för varför skrivsamtal behövs inom de lägre årskurserna inom den 

grundläggande utbildningen och varför elever i dessa årskurser behöver tränas i att tala 

om sina texter och sitt skrivande.  

 

I samband med skrivuppgifter är det vanligt att lärare ber sina elever att göra upp en 

tankekarta innan de börjar skriva själva texten. Med dagens teknik borde det här dock 

inte vara det enda sättet för elever att planera en text. Uppenbarligen anser 

femteklassare att tankekartor är oinspirerande och onödiga att göra upp. Skulle den här 
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studiens informanter ha reagerat på ett annat sätt om jag hade bett dem att göra en 

bildserie eller någonting liknande på Ipad eller dator innan de började skriva? Hur 

skulle de ha reagerat om jag hade gett dem tuschpennor och papper att rita och skissa 

på? Elever behöver övas i att planera texter och detta behöver göras på mångsidiga och 

inspirerande sätt. 

 

5.3 Metoddiskussion 
 

Trots att jag var okänd för eleverna som deltog i den här undersökningen sedan tidigare 

var de ändå vana vid att lärarstuderande gör undersökningar i deras klass, detta var 

alltså inget nytt fenomen för dem. Därför anser jag att det fungerade bra att jag själv 

gick in i klassen och tog på mig rollen som skrivhandledare. Jag hade också kunnat 

observera klassens lärare och hur hen skrivhandledde eleverna, men då skulle jag inte 

ha fått ta del av samtalen på samma sätt och då skulle jag heller inte haft möjlighet att 

påverka eller leda samtalen överhuvudtaget. Om jag hade valt att observera klassens 

lärare så skulle jag å andra sidan fått ta del av verkligheten och se hur 

skrivhandledningen ser ut  i  praktiken i den här klassen. Däremot finns det en risk för 

att klassläraren då skulle ha hållit sig till sådana frågor som hen visste att eleverna 

kunde svaret på och att jag då inte hade kommit åt ställen där eleverna tycks behöva 

mera stöd på samma sätt. Fördelen med att läraren skulle ha hållit skrivsamtalen är 

förstås att hen kände eleverna från förut och visste hur hen kunde utmana dem. Av 

praktiska orsaker fungerade det ändå bäst att jag själv agerade skrivhandledare och 

höll skrivsamtalen i den här undersökningen. 

    

Kronholm-Cederbergs (2009) responstriangel är uppbyggd på samma sätt som 

texttriangeln av Dysthe m.fl. (2011) som illustrerar nivåerna för en välskriven text. 

Eftersom respons och bedömning ska leda eleverna till målen med undervisningen 

(Westlund, 2015) borde alltså Kronholm-Cederbergs responstriangel fungera som bas 

för skrivsamtal och därmed också som som analysmodell för den här undersökningen. 

Dysthe m.fl. (2011) påpekar att triangelns samtliga nivåer är viktiga för en välskriven 

text, vilket kan tolkas som att samtliga nivåer bör behandlas i responsen, det vill säga 

i skrivsamtalen i det här sammanhanget.  
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Om jag hade valt att placera avsnitt ur skrivsamtalen på flera olika nivåer samtidigt så 

skulle mina resultat antagligen ha blivit aningen röriga och svåra att analysera. Det är 

dock viktigt att hålla i minnet att den använda analysmodellen i sig är en förenklad 

illustration av verkligheten och att resultaten i den här undersökningen därför också är 

schematiserade till viss del och att en kategorisering i verkligheten kan te sig mera 

komplex. Jag kunde ha valt att tillägga en kategori i min kvantitativa resultattabell över 

identifierade nivåer i skrivsamtalen för att ha någonstans att placera de avsnitt jag 

ansåg vara så kallade gränsfall. Det här skulle i sin tur antagligen ha medfört en  

problematik med att gränserna i triangelmodellen hade suddats ut, vilket skulle ha 

försvårat analysen av skrivsamtalen. Jag är rädd att allt fler avsnitt i ett sådant fall 

skulle ha hamnat i den egna kategorin, eftersom gränsdragningarna hade blivit svåra 

att göra i och med möjligheten att placera avsnitten på en nivå utanför triangeln.  

 

Under de första skrivsamtalen som jag förde med eleverna kunde jag se att 

informanterna blev lite förvånade och aningen nervösa när jag satte igång 

bandspelaren. Jag försäkrade eleverna om att ljudupptagningarna inte skulle spelas upp 

för någon annan än mig själv och att de inte behövde bry sig om att jag bandade in 

samtalen. När jag hade sagt detta verkade eleverna inte bry sig om bandspelaren 

längre, men det är ändå värt att poängtera att den här faktorn kan ha påverkat resultaten. 

 

 

5.4 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 

Ett mål i LP 2014 är att eleverna med hjälp av den respons de får ska lära sig att peka 

på sina framsteg, strukturera olika faser i sitt eget lärande och hitta olika sätt att  nå 

uppställda mål. Det här kräver en hel del självkännedom och planeringsförmåga hos 

eleverna. Tjernberg (2016, s. 13) menar att samtal synliggör lärandeprocessen, vilket 

kunde fungera som ett argument för att skrivsamtal kan bidra till att uppfylla denna 

målsättning.  

 

I teorin verkar det rätt logiskt och relativt enkelt att åstadkomma en fungerande 

skrivhandledning i de lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen, men 

hur det ser ut i praktiken är en annan femma. Det gäller att komma ihåg hur 

verkligheten ser ut för lärare inom den grundläggande utbildningen. De kan sällan 
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lägga ner så mycket tid som kanske skulle behövas på utvalda saker i sin undervisning, 

vilket kan leda till att vissa mål helt enkelt inte uppnås. Precis som Heilä-Ylikallio 

(2002) konstaterar måste en professionell lärare våga utelämna vissa saker för att 

kunna lägga större fokus på andra. Vi måste i det här sammanhanget inse att alla lärare 

knappast väljer att lägga störst fokus på skrivhandledning, utan att vissa helt enkelt 

anser andra saker vara viktigare att lägga tid på i sin klass. Med växande klasser är det 

förstås omöjligt för en lärare att hinna föra skrivsamtal med samtliga elever varje 

lektion. Därför kunde det vara en god idé att träna skrivsamtal redan i de lägre 

årskurserna för att vänja eleverna vid att prata om sina texter och sitt skrivande. 

Förhoppningsvis kunde denna vana leda till en välfungerande kamratrespons, vilket i 

sin tur kunde underlätta lärarens jobb och också uppfylla de mål som LP 2014 ställer 

på att ge och ta emot respons.  

 

Utgående från resultaten i den här undersökningen är det omöjligt att säga om Molloy 

(2008, s. 41) har rätt i sin teori om att samtal kring texter skulle bidra till kreativa texter 

av kvalitet. För att kunna bekräfta eller förkasta denna teori skulle det krävas ett längre 

uppföljande av elevernas skrivutveckling. Den här undersökningen skulle därför men 

fördel kunna göras under en längre tidsperiod, eftersom jag som skrivhandledare då 

skulle lära känna eleverna bättre och kanske veta vad de behöver stödjas i och vad som 

motiverar dem. I ett längre tidsperspektiv skulle jag möjligtvis också se en utveckling 

och kanske kunna dra slutsatser kring vilka stödstrukturer som fungerar bäst för 

respektive elev. Dessutom skulle eleverna i en sådan undersökning förmodligen bli 

vana vid att tala om skina texter och sitt skrivande, vilket kanske skulle innebära ett 

bättre metaspråk och djupare skrivsamtal. En undersökning under en längre tidsperiod 

skulle alltså kunna ge ännu mera kunskap om skrivhandledning enligt min uppfattning.  

 

Det vore också intressant att veta hur eleverna uppfattar skrivsamtal och den här typen 

av skrivhandledning. Därför kunde man göra en uppföljare till den här undersökingen 

med fokus på elevernas upplevelser   
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: infobrev 

 

Hej, 

mitt namn är Sofie Lundell, jag skriver min magisteravhandling i pedagogik inom 

projektet skrivkompetens som bedrivs vid Åbo Akademi. Syftet med undersökningen 

är att få mera kunskap om skrivhandledarens roll i en skrivprocess.  

Jag kommer att samtala med några elever kring skrivande. Samtalen sker inom 

ramen för den vanliga undervisningen och klassens lärare är införstådd. Jag önskar 

samtala med Ert barn. 

Samtalen ljudbandas och dokumenteras. Det kan också hända att jag använder några 

utdrag från elevernas texter i avhandlingen. Fokus kommer trots detta inte att ligga  

på elevernas prestationer, utan på samtalen och handledarens roll i skrivprocessen. 

Alla deltagande elever förblir anonyma och inte heller skolan namnges i 

avhandlingen. 

 

Vid eventuella frågor, tag kontakt med min handledare Ria Heilä-Ylikallio (ria.heila-

ylikallio@abo.fi) 

 

Tack på förhand, 

Sofie Lundell  
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Bilaga 2: förda skrivsamtal 
 

 

samtal informant(er) tid (min.) 

1 Ulrik 06.49 

2 Erik 12.59 

3 Samuel 08.56 

4 Lina 10.18 

5 Klara 07.49 

6 Klara 08.54 + 0.52 = 09.46 

7 Ines 05.18 

8 Ulrik 04.24 

9 Samuel, Elsa, Erik, Oliver, Klara, Ulrik 16.02 

10 Klara, Elsa, Samuel 18.00 

11 Oliver, Erik, Ulrik, Samuel, Elsa, Klara 14.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 3: exempel på färgkodning 
 

nivå 6 = grön 

nivå 5 = orange 

nivå 4 = blå 

nivå 3 = röd 

nivå 2 = lila 

nivå 1 = rosa 

 

Samtal 5: Klara 
 

H: Ja, och så ska vi se om vi hittar din text då... Vad har du tyckt om det här Afrika-projektet? 

 

E: ömm… roligt. 

 

H: Det var den här visst? 

 

E: Jo. 

 

H:Mm. Du har tyckt att det har varit roligt? 

 

E: Jo. 

 

H: Ja. Vad har varit roligast? 

 

E: Ömm att… så här... skriva om typ historia. 

 

H: Ja, exakt. 

 

E: Söka fakta om historia. 

 

H: Ja. Vad roligt. Ni har fått forska lite också. 

 

E: Ja. 

 

H: Mm. Du hade så fin pärmbild också. Och det här… Nu ska vi se… och ni har fått använda er 

fantasi. Det har man sett att ni har gjort. 

 

E: Jo. 

 

H: Öömm… Jo. Jag tycker att du har en bra… så där så man förstår precis att… att du far från 

Helsingfors och vart du far och sen hur det fortskrider sedan så man hänger med i berättelsen bra. 

 

E: Jo. 

 

H: Mm. Ömm… sen var det…. Sku du vilja läsa den för mig? 

 

E: Jo, det kan jag. 

 

H: Okej. Har du läst den högt ännu? 

 



  

E: Joo, det har jag nog. 

 

H: Okej, men vi kan ta det en gång till. 

 

*eleven läser sin resedagbok högt*  

 

E: Efter det gick jag och sov… eller lade mig. 

 

H: Mm.. Kanske vi tar det här först då. Ömm.. yes, fint. Sen har jag skrivit att det var någonting som 

ni egentligen allihopa sku ha kunnat ha gjort med era texter så var att ni sku kunnat kanske ta med 

mig som läsare mera i texten. Och då tänker jag att. Ja, hur sku… hur sku du ta med en läsare mera 

i texten? Hur sku du kunna göra så att jag vet vad du har upplevt? 

 

E: Ömm… Jag vet int. 

 

H: Mm… om man tänker till exempel här så har du skrivit att du gick till stan och det var jättefint där. 

Sen har jag skrivit en fråga här att vad var det som var fint? Så där skulle du kunna beskriva lite 

vad du ser kanske och vad som finns där så vet jag också att vad var det som var fint där i stan. 

Var det nå… nån marknad eller vad var det som du gick på. Eller var det nån… ja, där får du ju 

hitta på själv. Så där har jag skrivit det. Så det kan du tänka på. Ömm… Sen… jo, och sen 

funderade jag på det här också: “sen så lade jag upp det jag filmat under dagen”. 

 

E: Ömm… jaa 

 

H: Hur har du tänkt där? 

 

E: Jag så här... Jag har en Youtube-kanal, så att jag hade i min reseplan att jag skulle filma under resan 

och så här.. ja 

 

I: Okej, jaja. Så du lade upp det på… 

 

E: Youtube. 

 

H: Youtube ja. Det skulle du kunna skriva där, att du lade upp det på Youtube så vet jag var du har 

lagt upp det. Det ska jag skriva in där ännu om jag hittar nån penna. 

 

E: Fast det är lite svårt att kunna skriva det för att allt jag har skrivit på datorn har försvunnit… 

 

H: Oj nej. 

 

E: … så att materialet är förstört. 

 

H: Är det sant?  

 

E: Jo. 

 

H: Så du har inte det här kvar på datorn? 

 

E: Nä. 

 

H: Oj nej, åh men kanske du kan… Ja, jag vet int… du får fråga din lärare hur du ska göra med det.  

 

E: Jo. 



  

 

H: Men jag skriver iallafall hit att Youtube… Mm… Jaja så du har en Youtube-kanal, vad kul. Så du 

klipper ihop videor och lägger upp dit? 

 

E: Jo. 

 

H: Jaja, det kan man ju göra en fin resedagbok av säkert när man är i Afrika. 

 

E: Jepp. 

 

H: ömm… Japp. Och sen for du vidare. Ja, och då tänkte jag på det här också. Att du hade skrivit att 

sen for jag vidare. Och så fortsatte det här till Abidjan. Under resa två. Kanske man borde sätta 

punkt där då? 

 

E: Ja. 

 

H: Jo, exakt. Så vi avslutar meningen där och så så fortsätter vi på resa två. Mm… Yes, vill du läsa det 

här också? 

 

E: Jo. 

 

*eleven läser högt* 

 

H: Yes. Mm… sen hade jag streckat under det här. Ser du någonting som är…? 

 

E: mmm… två o:n? 

 

H: Yes. För vet du vad man kan tänka att det där är då annars? 

 

E: Mm… nä. 

 

H: Om man inte skriver poolen med två o så då blir det ju Polen, eller hur? 

 

E: Aa. 

 

H: Mmm… *skratt*  

 

E: Ja. 

 

H: och dessutom så har du en sån här… du har valt en font som är… du märker att det bara är 

versaler, stora bokstäver 

 

E: Joo. 

 

H: mm, så därför så kan man tro att det här då är Polen, men jag förstod ju nog att det var poolen. 

 

E: *skratt* jaa. 

 

H: *skratt* men jättebra text tycker jag. 

 

I: Det var ett ord som jag fastna på nu… jag hade inte märkt det före men när… nu när du läste högt 

så var det ett ord som du börjar meningar med ganska mycket här i det här stycket. Hittar du det? 

Ett ord som du börjar meningar med. 



  

 

E: “Sedan”? 

 

I: Ja, du hittade det själv. Vad skulle man kunna säga istället om man skulle… om man skulle ha lite 

omväxling? Skulle du hitta någon synonym? 

 

E: Typ… efter… och… kanske… senare. 

 

H: Ja. Ska vi skriva hit att “sedan” kan bytas ut. En synonym. Och det vet du vad det betyder, visst? 

 

E: Ja. 

 

H: Yes. 

 

H: Men tack för att jag har fått läsa den här texten, det har varit riktigt intressant.  

 

 

 


