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Abstract 

Den här studien är en kritisk innehållsanalys gjord på tre läromedel för årskurs 6 i 

svenskämnet där genrepedagogik är en utgångspunkt. Syftet med studien är att analysera 

aktiviteter i varje läromedel. Det här för att synliggöra vilka möjligheter de erbjuder elever till 

att bli självständiga skribenter och därmed utveckla deras skrivförmåga. Studien utgår ifrån 

det sociokulturella perspektivet samt teorier om explicit skrivundervisning. Två texttyper i 

läromedlen, narrativ och argumenterande, har analyserats utifrån cirkelmodellen samt 

ytterligare bidragande aspekter som kan öka elevers skrivförmåga.  

Resultatet av analysen visar att samtliga läromedel erbjuder vissa möjligheter vid 

utvecklandet av elevers skrivförmåga. Samtliga läromedel kan kompletteras med ytterligare 

aktiviteter och material för att de ska bidra med goda förutsättningar för att utveckla elever till 

självständiga skribenter. Studiens slutsatser visar att lärarens kompetens om genrepedagogik 

och cirkelmodellen är en viktig aspekt. Det är därmed läraren som har den viktigaste rollen 

vid skapandet av meningsfulla undervisningstillfällen där innehållet i läromedlet kan vara en 

komponent att utgå ifrån.  

 

 

Nyckelord: Aktivitet, argumenterande text, cirkelmodellen, explicit, genrepedagogik, implicit, 

läromedelsanalys, narrativ text, sociokulturellt perspektiv, stöttning  
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1. Inledning  

Enligt Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen (2006, s. 9) har läromedel 

historiskt sett använts som ett medel för att urskilja och verkställa en likvärdig samt enhetlig 

utbildning oavsett var i landet undervisningen sker. Det har skett en förändring gällande 

läromedlets roll då det idag är upp till varje enskild skola och dess lärarkår att välja ut 

lämpliga läromedel vars uppgift ska vara att stötta eleverna till att uppnå målen som beskrivs i 

läroplanen. Läromedel har en central roll i undervisningen men sett utifrån ett nutida 

perspektiv finns det inga lagar eller förordningar som styr vilket läromedel som bör användas 

för de olika ämnena. Därmed blir den uppgiften decentraliserad och det är upp till skolorna att 

på egen hand styra över valet av läromedel. Det inte står heller utskrivet i läroplanen vilka 

läromedel som lämpar sig bäst för kunskapsutvecklingen. Med tanke på att lärare måste 

förhålla sig till de gemensamma mål som beskrivs i läroplanen ställer det krav på lärares 

kompetens gällande att välja ut, granska och till sist använda ett specifikt läromedel i sin 

undervisning (Skolverket 2006, s.9). 

 

Skolverket (2006 s.11) visar att majoriteten av de lärare som deltog i studien upplever att 

läroboken har en central roll undervisningen. De beskriver att så länge en lärobok är grunden 

för undervisningen så bidrar det till uppfattningen hos lärarna att de kan lita på att 

undervisningen följer läroplanens mål och centralt innehåll för de olika ämnena. Utifrån den 

rapporten som Skolverket (2006) publicerat kan det konstateras att läroboksproducenter har 

ett stort inflytande över den undervisning som äger rum ute i skolor idag det på grund av att 

vem som helst kan skapa och publicera ett läromedel. Det här väcker frågor om potentiella 

risker. Läromedelsbudgeten är begränsad på många skolor tar lärare gärna vara på de 

cirkulationsexemplar som skickas ut gratis till skolor. Det kan i sin tur leda till att eleverna 

enbart får möta vissa typer av uppgifter kopplade till ett ämne. I en artikel från Skolvärlden.se 

(Sofia Stridsman 2014) beskrivs det att 8 av 10 lärare inte hinner med att granska de 

läromedel som används i undervisningen. Det resulterar därmed i att den decentraliserade 

uppgiften är komplex för lärare att hantera. En problematisk aspekt kan bli att lärare använder 

läromedel som inte är uppdaterade enligt nutida forskning som bland annat berör 

framgångsrika skrivpraktiker eller vad kursplanen för ett ämne beskriver att eleverna ska 

utveckla kunskap om i undervisningen. Kvalitetssäkring av läromedel blir därför något som 

lärare, inklusive nyutexaminerade lärare, förväntas kunna göra för att öka elevernas 

möjligheter till en likvärdig utbildning oavsett var i landet de bor.  
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Beroende på innehållet i ett läromedel påverkas den undervisning som eleverna får uppleva 

samt den kunskap de får med sig. Det finns olika undervisningspraktiker och tankar kring hur 

läromedel ska involveras i undervisningen. Exempelvis den traditionella 

undervisningspraktiken där eleverna förväntas följa lärarens direktiv och tidigt arbeta 

självständigt med läromedlet. Eleverna riskerar då att inte explicit förstå vad de förväntas 

producera när de exempelvis ska skriva en text självständigt. Det kan leda till att elever missar 

den stöttning och den struktur som de kan tänkas behöva i skrivprocessen för att uppnå målen 

som beskrivs i läroplanen. Eleverna riskerar därmed inte att få de förutsättningar som krävs 

för att bli självständiga skribenter. I motsatts till den traditionella praktiken finns en annan typ 

av undervisningspraktik som kallas genrepedagogik. Kortfattat innebär den praktiken att 

eleverna ges möjlighet att studera genrerna explicit, alltså tydligt.  Enligt Fredrik Hanssons 

(2013) artikel Genrepedagogik på svenska – en fiffig metod? syns nu spår av 

genrepedagogiken i den nuvarande läroplanen framförallt då inom svenskämnet där eleverna 

förväntas producera texter inom olika genrer. En del läromedel är direkt kopplade till en 

specifik undervisningspraktik och hur de i sin tur används påverkar elevernas 

lärandemöjligheter. Kopplat till det här visar forskning att det kan vara meningsfullt att arbeta 

med förberedande uppgifter innan eleverna släpps fria att skriva en text på egen hand. 

Möjligheten att eleverna blir självständiga skribenter ökar om de får med sig de delar som en 

specifik textgenre innehåller redan från ett tidigt stadie i lärprocessen (Adrienne Gear 2016, s. 

32). Med den inledande texten i åtanke blir det intressant att undersöka hur olika läromedel 

för årskurs 6 i svenskämnet möjliggör ett lärande kopplat till en explicit skrivundervisning där 

slutmålet är att eleverna ska bli självständiga skribenter och för att på så vis uppnå mål enligt 

kursplanen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att kritiskt analysera aktuella läromedel utifrån en teoretisk modell som 

grundats i genrepedagogiken och därmed synliggöra de möjligheter som erbjuds för att skapa 

självständiga skribenter i svenskämnet. Det kommer att undersökas och analyseras utifrån 

teorier om explicit skrivundervisning och utgå ifrån följande frågeställning: 

 

- Vilka möjligheter ger de utvalda läromedlen elever att bli självständiga skribenter?  
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Målet är att synliggöra hur studier av denna karaktär i förlängningen kan bidra till ökad 

medvetenhet hos lärare gällande hur läromedel och dess aktiviteter öppnar upp möjligheter för 

olika typer av lärande. Därför kommer studiens resultat också att diskuteras utifrån ett 

lärarperspektiv.  

 

1.3 Disposition    

I avsnitt 2 behandlas en bakgrund med läroplansanknytning och relevanta begrepp. I avsnitt 3 

beskrivs de teoretiska utgångspunkter som studien grundas i. Den bidrar till att ringa in och 

fokusera studiens teoretiska perspektiv. Därefter följer avsnitt 4 som berör tidigare forskning 

om genrepedagogik. I avsnitt 5 beskrivs cirkelmodellen. I avsnitt 6 presenteras studiens 

material och metod. Resultatet presenteras i avsnitt 7 och därefter följer resultatdiskussionen i 

avsnitt 8. En vidare diskussion kopplat till resultatet utifrån ett lärarperspektiv kan läsas i 

avsnitt 8.4. Slutsatser presenteras i avsnitt 9. Studien avslutas med en metoddiskussion i 

avsnitt 10. 

 

2. Bakgrund 

Följande presenteras en bakgrund där läroplanen och dess kunskapsmål är en teoretisk 

utgångspunkt. Sedan presenteras och förtydligas relevanta genrebegrepp som används i 

analysen.  

 

2.1 Mål kopplade till skrivande enligt styrdokumenten 

All undervisning som sker i den svenska skolan skall förankras i aktuella styrdokument. 

Därför blir det relevant att i den teoretiska bakgrunden beskriva delar ur kursplanen för 

svenskämnet årskurs 4–6 som kan agera bakomliggande grund i den vidare analysen av 

läromedlen. Först kommer utdrag ur syftestexten, sedan förmågor som kan kopplas till 

studiens fokus, följt av för studien relevanta delar av det centrala innehållet och till sist för 

studien relevanta delar från kunskapskraven. 

 

I syftestexten står det beskrivet att elever ska få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk 

så att de kan bli självständiga skribenter (Skolverket 2017, s.252). Vidare står det även skrivet 

att undervisning i svenska ska bidra till elevernas kunskap i hur deras egna tankar och åsikter 

kan eller bör formuleras för att användas i olika typer av textgenrer och medier (Skolverket 

2017, s.252). Utöver det förväntas eleverna även att utveckla vissa förmågor. Som att lära sig 
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att anpassa sitt språk beroende på syfte, mottagare och sammanhang men också att kunna 

urskilja språkliga strukturer och följa de språkliga normer som finns i samhället (Skolverket 

2017, s. 253). Utifrån de utvalda förmågorna går det sedan i det centrala innehållet att avläsa 

relevanta aspekter som berör skrivande. Under rubriken läsa och skriva går det att utläsa att 

det är centralt att visa olika genrer och strategier för att utveckla förmågan att kunna skapa 

olika typer av texter med anpassning till deras typiska drag - språkliga och strukturella 

(Skolverket 2017, s. 254). De textgenrer som tas upp under rubriken berättande texter och 

sakprosatexter och som ska ingå i undervisningen är beskrivande, förklarande, instruerande 

och argumenterande texter (Skolverket 2017, s. 255). 

 

I kunskapskraven går det att utläsa att elever ska utveckla färdigheter i att skriva olika slags 

texter med fungerande struktur och innehåll som kan kopplas till studiens fokus (Skolverket 

2017, s. 259). 

 

2.2 Läromedel  

Läromedel kan beskrivas som något som används i undervisningen som har intentionen att 

stötta eleverna till att nå uppsatta mål, alltså skrivelserna i läroplanens kursplan. På så vis kan 

man se att det är måluppfyllelsen som avgör om något anses vara ett läromedel eller ej 

(Skolverket 2006 s.9). Läromedel kan till exempel vara olika textböcker med tillhörande 

numrerade arbetsuppgifter. 

 

2.3 Genre 

Vi utgår ifrån Pauline Gibbons (2012, s. 94–95) definition av begreppet genre. Genre betyder 

att det finns olika texttyper med vissa särdrag. Genrer har ett specifikt syfte, struktur, språk 

samt mottagare. Exempel på textgenre inom svenskämnet årskurs 4–6 är narrativ (berättande), 

instruerande, argumenterande, förklarande, beskrivande och återberättande. I studien används 

både begreppet texttyp och genre, de syftar till den ovan nämnda betydelsen och de skiljs inte 

åt i texten. De genrer som presenteras nedan är enligt Gibbons (2012, s. 101) två av de fem 

vanligaste texttyperna som används i skolan idag.  

 

2.3.1 Argumenterande text  

I den argumenterande texttypen är huvudsyftet att med hjälp av argument övertala 
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läsaren om att hålla med om skribentens åsikt. Strukturen för en argumenterande text är 

uppbyggd av inledning, personliga ställningstaganden, argument och bevis, möjliga 

motargument och till sist en slutsats.  Exempel på språkliga drag är:  för det första…för det 

andra… därför menar jag… (Gibbons 2012, s. 101).  

 

2.3.2 Narrativ text 

Den narrativa textformens syfte är att underhålla till exempel genom en berättelse eller 

att förmedla kunskap om ett specifikt ämne. Strukturen kännetecknas genom en orientering 

(inledning), händelseförlopp, problem och till sist en upplösning. Exempel på språkliga drag 

är: verb i dåtid, dialoger och verb som beskriver aktivitet. Tidsord är vanligt förekommande 

till exempel: en dag…en sen kväll… sedan… (Gibbons 2012, s. 101).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkter som sammanställts och agerat analytiskt 

verktyg. Det ger även en referensram för läsaren och bidrar till att precisera och förstå 

studiens resultat. Avsnittet är en beskrivning av teorier om skrivprocessen. Fokus ligger på 

explicit kontra implicit skrivundervisning samt begreppet skrivkraft. Efter det presenteras en 

explicit genrepedagogiksmodell, cirkelmodellen.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Gibbons (2012) beskriver att i det sociokulturella perspektivet ses en individs utveckling vara 

en social företeelse. Förmågan att utveckla språket sker i interaktionen med andra i 

målinriktade aktiviteter. Gibbons (2012) nämner Lev Vygotsky som företrädaren för den 

sociokulturella teorin där zonen för närmaste utveckling beskrivs som klyftan mellan det 

eleverna kan göra på egen hand och det de inte kan bemästra utan hjälp av en erfaren individ. 

För att utveckla sina kunskaper i att kunna hantera nya situationer och obekanta uppgifter är 

elever i behov av stöttning. Att lära sig hur de ska hantera en uppgift istället för att fokusera 

på vad läraren vill att de ska tycka och tänka blir centralt i det perspektivet på lärande (Pauline 

Gibbons 2012, s. 35, 36, 37).  

 

Begreppet stöttning innebär att elever tillfälligt får det stöd som krävs. I klassrumssituationer 

är det läraren som står för den typen av tillfälligt stöd för att eleverna ska nå framgång i 
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arbetet med nya uppgifter. Det är väsentligt att den här typen av stöd vägleder eleverna mot 

att förstå nya begrepp och utveckla kvalitéerna i sitt kunnande (Gibbons 2012, s. 39).  

 

3.2 Explicit och implicit skrivundervisning  

Gibbons (2012) menar att i den explicita skrivundervisningen är elevers lärandeprocess i 

fokus. I den här skrivpraktiken anses elever lära sig på ett mer framgångsrikt samt tydligt sätt 

om eleverna får uttrycka sig med egna ord. I undervisningssituationer är det texternas innehåll 

som är viktigt att fokusera på men även att elever ges möjlighet att skriva till en riktig 

mottagare för att på så vis utveckla mottagarmedvetenhet. Det har enligt Gibbons (2012. s,94, 

95, 99, 103) visat sig att flera lärare antagit att barn per automatik lär sig att skriva olika typer 

av texter bara om eleverna får betingning, alltså bekräftelse på att de skrivit på ett korrekt sätt. 

Det som den explicita skrivundervisningen bidrar med är tanken om en naturlig förståelse för 

hur olika genrer är uppbyggda, vilka egenskaper som karaktäriserar dem samt hur de kan 

skapas i ett socialt sammanhang och för olika syften. Det leder i sin tur till att elever får 

verkliga kunskaper och utvecklar språket i naturliga samt sociala sammanhang där allt har 

gjorts explicit, alltså tydligt synliggjorts. Explicit skrivundervisning är vad genrebaserad 

skrivundervisning bygger på. Den genrebaserade undervisningen innebär att läraren tydligt lär 

ut en texttyp i taget och går igenom uppbyggnaden samt struktur noggrant. Genrebaserad 

undervisning har sina rötter i det sociokulturella perspektivet där stöttning är en central faktor 

vid lärande av nya genrer (Gibbons 2012. s,94, 95, 99, 103).  

 

Eija Kuyumcu (2013) beskriver att motsatsen till en explicit skrivundervisning är den 

traditionella undervisningen där fokus är att utveckla elevers egna kreativa skrivröster. I den 

traditionella undervisningen förväntas elever skriva en text utan att ha fått andra 

textförebilder. Eleverna förväntas enbart skriva utifrån lärarens muntliga direktiv. Den 

traditionella undervisningspraktiken kan därför ses som en mer implicit undervisningspraktik. 

Det är inte alltid tydligt vad eleverna förväntas göra för att lyckas i skrivandet av en egen text. 

De elever som har goda kunskaper lyckas ofta bra inom den traditionella 

undervisningspraktiken, men det finns en risk att kunskapsmässigt svagare elever samt 

andraspråkselever inte tillägnar sig den kunskap de behöver för att bli självständiga skribenter 

(Kuyumcu 2013, s.11). Vidare uttrycker Kuyumcu (2013, s. 11) att skillnaden mellan det 

explicita och det implicita är att i det explicita förbereds elever förstå olika genrer genom 

stöttning. Först när det skett kan eleverna skriva självständigt i ämnet. Medan i det implicita 
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blir det inte lika tydligt för eleverna vad de förväntas producera. Läraren tar då ibland för 

givet att elever har fått tillräcklig kunskap genom dessa muntliga direktiv. Det 

undervisningspraktikerna har gemensamt är att båda vill utveckla elevers språk samt 

kunskaper för att på så vis uppnå ämnets kunskapskrav. Sammanfattningsvis kan det implicita 

arbetssättet innebära att det finns en större risk att svagare elever ej lyckas uppnå målet att 

producera godkända texter på egen hand. Till skillnad från det explicita där elever ges mer 

stöttning för att på så vis lyckas bli självständiga skribenter (Kuyumcu 2013, s. 11).  

 

3.3 Skrivkraft 

Adrienne Gear (2016, s. 17, 18) skriver om begreppet skrivkraft vars mening är att närma sig 

en skrivundervisning där skribenten har som mål att skapa engagemang och ett tydligt band 

till sin mottagare, den som är tänkt att läsa texten. Den här typen av teori vilar på en grund där 

syftet med skrivandet är att bjuda in till tänkande där vi utvecklar vårt sätt att skriva för vår 

läsares skull och inte för vår egen. På så vis blir metakognition en central aspekt, förmågan att 

tänka om tänkandet. Det betyder med andra ord att eleverna ska kunna sätta ord på sitt 

kunnande. Med hjälp av det ökar elevernas kunskap och möjlighet att bli självständiga och 

goda skribenter där det finns tydliga mål med skrivandet. Gear (2016, s.32) uttrycker att en 

avgörande aspekt för att eleverna på egen hand ska lyckas producera texter inom olika genrer 

är att de får en förståelse för texters specifika särdrag. Genom att läraren undervisar om 

syften, struktur och specifikt språkbruk får elever kunskap som är värdefull för att eleverna 

ska nå framgång i sitt skrivande. Att de tidigare explicit tillägnat sig kunskap skapar därmed 

förutsättningar för att de på egen hand producerar texter med god kvalitet (Gear 2016, s.32).  

 

4. Tidigare forskning om genrepedagogik 

Fredrik Hansson (2013) skriver i sin artikel Genrepedagogik på svenska – en fiffig metod? att 

genrepedagogik inte enbart är en praktisk undervisningspraktik utan att det även handlar om 

en specifik språksyn. I det här fallet det som kallas systematisk funktionell lingvistik (SFL). 

Meg Gebhard (2010) beskriver artikeln Teacher education in changing times: a systematic 

functional linguistics (SFL) perspective att systematisk funktionell lingvistik applicerades för 

över 30 år sedan på skolor i Australien. Syftet var att stödja lärare i arbetet med att göra 

genrer transparenta för eleverna då människor skapar innebörd genom kommunikation i 

sociala kontexter. För att kunna utvecklas till en social individ är språket en 

nyckelkomponent. SFL berör exempelvis att elever ska kunna använda ett varierat skolspråk 
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och utforska hur det språket konstruerar olika tankar om fenomen och händelser men även hur 

individer kan organisera ett konstant flöde av information oavsett om det kommer i tal eller 

skrift. Men även hur individer interagerar med varandra. Dessa komponenter menar Gebhard 

(2010) blir grunden för critcal analyzing, alltså möjligheten att analysera hur språk varierar 

beroende på vilka som kommunicerar, den sociala kontexten, ämnet de konverserar om samt 

hur det modifieras i samband med interaktionen mellan berörda parter. Likt detta beskriver 

Hansson (2013) ett närliggande begrepp, critical literacy som är en ideologisk komponent 

som belyser vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt men även ett kritiskt deltagande samt 

påverkan på den kontext man befinner sig i. Hansson (2013) menar att genrepedagogik 

bygger på tre komponenter som tillsammans utgör grunden för vad genrepedagogik är. Det 

räcker inte att använda en av de komponenterna för att förklara teorin genrepedagogik. De tre 

komponenterna är: 

 

• En praktisk-pedagogisk komponent: cirkelmodellen 

• En språkvetenskaplig komponent: systematisk funktionell lingvistik  

• En ideologisk komponent: critical literacy  

 

Bewerly Derewianka (2003) skriver i sin artikel Trends and issues in genre-based approaches 

att teorin om genrepedagogik innebär att vid arbete med olika genrer ligger främst fokus på 

den kommunikativa aspekten. Strukturen och ett specifikt språk är även viktiga komponenter. 

Målet med genrepedagogik är att eleven ska få kontroll över hur genrer är uppbyggda för att 

kunna hantera svårare texttyper i framtiden samt kunna applicera arbetssättet i andra ämnen. 

Genrepedagogik utgår ifrån att språket är målorienterat då genrer kan bli bryggan mellan olika 

kulturer då de utvecklas utifrån individers olika syften och sociala behov. Därmed behöver 

elever ges möjlighet att utveckla kunskap om olika genrer, framförallt de som förekommer i 

skolan men även texttyper som förknippas med makt i det rådande samhället så att eleverna 

kan kritiskt granska ideologiska tankar och idéer. Huvudsyfte med den australienska 

genrepedagogiken blir därför att elever ska få ta del av explicit genreundervisning, skapa 

förbilder som påverkar eleverna till att bli goda samt aktiva samhällsmedborgare. Att fostra 

demokratiska samhällsmedborgare är också ett av målet med den svenska skolan (Skolverket 

2017). Sammanfattningsvis kan det poängteras att det finns en risk med den genrepedagogik 

som förekommer i vissa skolor idag. Risken är att genrepedagogik enbart blir ett instrument 
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för lära sig att behärska olika texttyper och därmed inte berör alla tre komponenter som 

tidigare beskrivits utifrån Hansson (2013).  

 

Eija Kuyumcu (2011) beskriver i en publikation från utbildningsförvaltningens 

kommunikationsgrupp ett projekt som genomfördes i Sverige som kom att kallas 

Knutbyprojektet. Där har genrepedagogik introducerats och bedrivits i svensk undervisning i 

en F-6 - skola. Utvärderingen visade att alla deltagande lärare inte hade tillräckligt djup 

kunskap om eller arbetade tillräckligt brett med cirkelmodellens fyra faser. Det resulterade i 

att eleverna vid flertal tillfällen fick skrivmallar att arbeta med som förebilder som de sedan 

förväntades applicera vid det egna textskapandet. En av de slutsatser som Kuyumcu (2011) 

visade var att lärandeobjektet inte ska vara att eleven enbart ska lära sig en genrestruktur utan 

att lärandeobjektet bör vara att med hjälp av en genrestruktur kunna nå kunskapsmålen i 

ämnet. Det kan liknas med det Hansson (2013) uttrycker att om genrepedagogik enbart ses 

som ett arbetssätt för att se till att eleverna når upp till de utsatta målen så har 

genrepedagogiken istället blivit en ”fiffig metod” och inte en hel ämnespraktik. Däremot 

skriver Peter R.R White, Giuseppe Mammone och David Caldwell (2014) i sin artikel 

Linguistically based inequality, multilingual education and a genrebased literacy 

development pedagogy: insights from the Australian experience att med hjälp av 

genrepedagogisk undervisning där tanken är att eleverna i den första fasen ska skriva vad de 

redan vet om ett ämne. Sedan ska de kunna skapa en självständig text i slutet av cirkeln och 

då ges läraren värdefullt material där de kan se den lärandeprogression som skett under 

arbetets gång. Studien de hänvisar till i artikeln visar också resultat på ökat lärande efter 

arbete med genrepedagogik. Framförallt ses denna metod kunna öka skrivförmågan hos 

andraspråksinlärare.   

 

Genrepedagogik är ett diskuterat arbetssätt. Froydis Hertzberg (2001) tar i sin publikation upp 

viss problematik som kan uppkomma i arbetet med genrepedagogik. Hon väcker frågan om 

elever riskerar att förlora sin egna röst och kreativitet om undervisningen är för strikt 

fokuserad på regler och textform. Hertzberg (2001) menar att läsningen och språket har stor 

betydelse inom genrepedagogiken men läsandet av modelltexter får inte vara den enda delen i 

undervisningen. 

  

 En synpunkt som diskuteras av Hertzberg (2001) är att förutsatt att kunskapen är förvärvad 

gällande olika genrestrukturer så kan eleverna sedan bli bekräftade i sin kunskap när de läser 
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andra texter i samma genre och känner igen dem. När den kunskapen är förvärvad så har 

eleverna omedvetet byggt upp ett inre genreschema som kan plockas fram och användas när 

de skriver egna texter. Metakunskapen hos elever utvecklas när de får tänka till kring sitt eget 

lärande. Ett utvecklat inre genreschema gör eleverna medvetna om sitt eget kunnande och 

bidrar till att de kan sätta ord på sin kunskap. På så vis bygger de upp ett språk som bidrar till 

att de sedan kan kommunicera i olika sammanhang och till olika mottagare. I och med det har 

eleverna utvecklat en skrivkompetens (Hertzberg 2001). 

 

5. Genrebaserad skrivundervisning - cirkelmodellen 

Ett praktiskt arbetssätt inom genrebaserad skrivundervisning är cirkelmodellen. Nedan 

presenteras en visuell cirkel för undervisning och lärande, därefter kommer de 4 olika stegen i 

modellen att förklaras närmre, vilken återges i figur 1. 

 

Figur 1: Genrebyrån En språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext (Hedeboe och Pollas 2008, s.15) 

 

Cirkelmodellen delar in skrivundervisningen inom genrer i fyra olika faser. I den första fasen, 

bygga upp kunskap om ämnesområdet, utforskar läraren och eleverna det ämne texten ska 

handla om. Läraren blir i det steget medveten om vad eleverna redan kan om det planerade 

ämnet och den genre som ska de ska skriva i. Då fasen är lärarledd ger det läraren en bra 

möjlighet att skapa ett tydligt mål och syfte med aktiviteten (Hedeboe och Pollas 2008, s. 18). 
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Tanken med det steget är att eleverna ska få möjlighet att tala, läsa och lyssna och därmed bli 

experter på det ämne texten sedan ska behandla. När de har en utvecklad kunskap för ämnet 

kan fokus istället förflyttas till lärandet av genren (Pauline Gibbons 2012, s. 104). Gibbons 

(2012, s.105) tar upp flera olika exempel på övningar att använda i det första steget. Några av 

dem är: 

 

- Att skapa tankekartor som ger eleverna en chans att få berätta om det de redan kan 

men också lära sig nya ord och begrepp som är ämnesrelevanta.  

- Visa bilder och använda dem för att befästa ord och begrepp.  

- Låta eleverna använda olika faktakällor som böcker, internet eller film för att bli 

experter på sitt ämne.  

 

I fas två, modellering och dekonstruktion, ska läraren och eleverna tillsammans undersöka 

exempel på texter i den genre de ska arbeta med. I steget finns det möjlighet att ställa frågor 

till texten och fundera över varför genren är uppbyggd på ett visst sätt. Tillsammans tittar elev 

och lärare på mönster, ord och genrespecifikt språkbruk, genom att plocka isär och sätta ihop 

texter (Hedeboe och Pollas 2008, s. 18). Genom att studera texter (som sedan ska användas i 

nästa steg) får eleverna möjlighet att skapa sig ”textförebilder” som de sedan kan använda i 

sin egen textproduktion. Tack vare det får eleverna syn på språket som används i den 

specifika genren till exempel sammanlänkande ord i en argumenterande text (Gibbons 2012, 

s.108). Exempel på övningar som Gibbons (2012, s. 109) tar upp i det steget är:  

 

- Läsa och diskutera syftet med en viss text tillsammans med eleverna.  

- Visa utmärkande drag och struktur för en viss genre till exempel för och 

motargument i en argumenterande text.  

- Kasta om meningarna i en text och låta eleverna rekonstruera texten i rätt ordning.  

- Svara på frågor till en text.  

- Fylla i lucktexter. 

- Läsa modelltexter. 

 

Den tredje fasen, gemensam textkonstruktion, handlar om att läraren och eleverna eller elev 

och elev tillsammans skriver en text i den genre de arbetar med. Genom samarbetet delas 

kunskaper då olika inblickar om ämne och genrestruktur tas upp (Hedeboe och Pollas 2008, s. 

19). Gibbons (2012, s. 110) menar att det är viktigt att vara medveten om att denna lektion 
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inte ska styras av läraren även om det är den som leder lektionen. Det är elevernas uppdrag att 

ge förslag på hur texten ska konstrueras men det är läraren som skriver. Gemensamt går de 

sedan igenom texten igen för att hitta sätt att utveckla den (Gibbons 2012, s. 110). Det steget 

är meningsfullt för att eleverna ska förstå att det är processen som är det centrala och hur den 

leder fram till en slutprodukt (Gibbons 2012, s.111). Exempel på hur det kan gå till i 

klassrummet nämns av Gibbons (2012, s.111) som att:  

 

- Läraren tar upp texten på tavlan och eleverna får lägga till, ta bort, eller utveckla 

delar.  

- Diskutera saker tillsammans till exempel struktur och förslag på andra ord eller 

begrepp som passar bättre in i texten.  

- Skriva färdigt det sammanställda utkastet och visa hur det blivit en färdig produkt.  

 

I den fjärde fasen, självständig textkonstruktion, är det dags för eleverna att skriva 

självständigt. I de tre tidigare stegen har de fått den stöttning de behöver för att i det här steget 

kunna skapa en egen text. På så vis är eleverna nu explicit medvetna om vad de förväntas 

producera för att uppfylla kriterierna för texttypen. Här förekommer därför inga 

exempeluppgifter utan fokus ligger på att producera en slutgiltig text i den genre de har 

arbetat med i de tidigare stegen (Hedeboe och Pollas 2008, s. 19).  

 

6. Material och metod  

Den här studien är en kritisk läromedelsanalys med fokus på tre läromedel för årskurs 6 i 

svenskämnet. Följande avsnitt behandlar först urvalsprocessen av analysmaterialet och 

därefter analysmodell.  

 

6.1 Urvalsprocess 

De läromedel som har valts ut för att agera analysobjekt i studien var tvungna att uppfylla, av 

oss i förhand, fem givna kriterier för att öka kvaliteten på analysen. Ett väsentligt kriterium 

var att läromedlet var anpassat till årskurs 6 och skulle kunna relateras till kunskapskraven i 

svenskämnet. Det ställde då krav på att läromedlen var skrivna efter 2011 då den nuvarande 

läroplanen sattes i bruk. De utvalda läromedlen är utgivna 2013, 2015 och 2016. Då de är 

publicerade relativt nutida så är dessa läromedel aktuella och i bruk i skolor idag. Läromedlen 

som behandlas har vi stött på under vår verksamhetsförlagda utbildning och de cirkulerar och 
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diskuteras på olika lärarforum. Ett annat kriterium var att vi valde läromedel från olika förlag 

för att på så sätt uppmärksamma olika förlags läromedel. Det sista kriteriet var att läromedlen 

har ett rikt innehåll som kan användas i skrivundervisning där olika texttyper finns beskrivna 

till exempel narrativ och argumenterande text för att kunna analysera läromedlen utifrån våra 

frågeställningar. Vi begränsade oss till tre läromedel för att få en tydligare inriktning och 

avgränsning till analysen men det bidrar ändå till möjligheten att göra jämförelser mellan 

dem.  

 

6.2 Material 

Nedan kommer en beskrivning av de tre olika läromedlen som är analysobjekten i studien.  

 

6.2.1 Zickzack – skrivrummet årskurs 6 

Zick Zack Skrivrummet årskurs 6 är ett basläromedel i svenskämnet med ett stort omfång, 175 

sidor. Läromedlet är utgivet av Sanoma utbildning år 2013. Författarna till läromedlet är 

Karin Fällman-Bajagic, Susan Nieland och Christina Hansson. Vi kommer i denna text 

fortsättningsvis att enbart benämna läromedlet som Skrivrummet. Skrivrummet fokuserar på 

skrivandet av olika texttyper med tillhörande syfte och struktur samt språkliga komponenter 

som ordkunskap och grammatik. De genrerna som finns beskrivna i läromedlet är: berättande, 

argumenterande, instruerande, förklarande, beskrivande och återberättande. Skrivrummet 

årskurs 6 är tematiskt uppbyggd utifrån olika texttyper som återkommer på olika platser i 

läromedlet.  Det är två stycken ramberättelser som skapar en röd tråd genom läromedlet. I 

bilaga 1 finns en översiktsmatris som visar innehållsrubrikerna i läromedlet.  

 

6.2.2 Fånga förmågan årskurs 6 

Fånga förmågan årskurs 6 är ett läromedel på 79 sidor uppbyggt av modeller för 

språkutveckling vars syfte är att tydliga stödstrukturer anses underlätta kunskapsutveckling 

kopplat till läroplanen. Fånga förmågan är utgivet av Gleerups utbildning, utgivningsår 2015. 

Författarna är Mirja Johannesson och Ulf Nilsson. Fånga förmågan innehåller öppna övningar 

med stödstrukturer för olika texttyper. Syftet med läromedlet är att ge tydlighet kring 

förmågorna där läraren förväntas välja olika texter med olika innehåll som passar till klassen. 

Det finns inte givna exempeltexter utan det förväntas läraren tillsammans med eleverna hitta 

på annat håll. De texttyper som eleverna får möta i läromedlet är berättande, beskrivande, 
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förklarande, återberättande, instruerande och argumenterande. I bilaga 2 finns en 

översiktsmatris som visar innehållsrubrikerna i läromedlet.  

 

6.2.3 Skrivcirkeln årskurs 6  

Skrivcirkeln - resor i världen årskurs 6 är ett läromedel som utgår ifrån genrepedagogiken och 

cirkelmodellens fyra faser på 51 sidor. Fortsättningsvis kommer läromedlet att benämnas som 

Skrivcirkeln. I läromedlet kombineras olika texttyper och läsförståelsestrategier då läromedlet 

beskriver att elever behöver kunna använda olika läsförståelsestrategier för att kunna skriva 

olika texttyper. Läromedlet är utgivet av Liber år 2016. Författaren bakom läromedlet är 

Maria Södergren. Skrivcirkeln årskurs 6 utgår ifrån temat resor i världen och i läromedlet får 

eleverna möta texttyperna: berättande, argumenterande, instruerande, förklarande, 

beskrivande och återberättande.  I bilaga 3 finns en översiktsmatris som visar 

innehållsrubrikerna i läromedlet.  

 

6.3 Analysmodell 

Vi har valt att utgå ifrån studiens teoriavsnitt gällande skrivundervisning och genrepedagogik 

och med hjälp av sammanställningen från den analysera läromedlen. Därav har forskning som 

berör att skriva texter och explicit skrivande använts. Då genrepedagogiken bygger på teorier 

om explicit skrivande blir läromedlen granskade i förhållande till det. Analysen utgår ifrån 

den tidigare beskrivna teorin cirkelmodellen. Utifrån den skapades fyra faser med kategorier 

på aktiviteter. Med benämningen aktivitet innefattar olika typer av elevuppgifter. Uppgifter 

som finns utskrivna i läromedlet som eleven kan arbeta med på något vis. Det kan vara allt 

från att svara på kortare frågor, uppmaning till läsning, använda rätt ord i en lucktext, till att 

skriva en längre text. Aktiviteterna i läromedlen är vad som analyserats för att urskilja 

indikationer på olika aktiviteter utifrån varje fas som finns beskrivna. För att kunna kritiskt 

analysera och jämföra läromedlen skrevs utvalda analyspunkter in i ett grundanalysschema (se 

bilaga 4) där de tre läromedlen finns representerad. En avgränsning som gjordes var att välja 

två olika texttyper från kursplanen i svenskämnet som kommer att analyseras djupare i 

läromedlen. Den avgränsningen gjordes för att hålla rätt fokus under analysens gång och 

därmed säkerställa att kvaliteten bli högre. Den första genren som valdes ut var narrativ 

texttyp, då den genren har en betydande roll i bland annat nationella proven i svenska. Den 

andra genren var argumenterande text då den kan ses som en mer utmanade och komplex 

texttyp av både elever och lärare vilket gör det relevant att undersöka dessa genrer. De är 
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inskrivna separat i analysschemat för att bilda struktur. Analysschemat applicerades sedan 

separat på de olika texttyperna. Vi bestämde att analysen skulle utgå ifrån ett analysschema 

för att studien ska kunna göras om igen och appliceras på andra läromedel utan justeringar. På 

så sätt höjs graden av systematik och gör studien möjlig att repliera. En beskrivning av 

analysschemat presenteras utförligare nedan.  

 

Analysschemat skapades i programmet Excel. Först bestämde vi oss för fyra faser som kan 

relateras till cirkelmodellens fyra steg. De fyra faserna som skapades var:  

 

• Fas 1 - uppbyggnad av ämneskunskap 

• Fas 2 - textförebilder – olika arbetssätt 

• Fas 3 - gemensamt textskapande 

• Fas 4 - självständigt textskapande 

 

Utifrån dessa fyra faser kunde aktiviteter i läromedlen som hörde till varje enskild fas 

identifieras. Aktiviteterna grundas i den teoretiska bakgrunden och hur utveckling av 

skrivförmågan kan stärkas. Utöver det lades det till en kategori med ytterligare bidragande 

aspekter, det berör till exempel metakognition då det också beskrivs i den teoretiska 

bakgrunden som en aspekt som bidrar till ökad kunskap.  

 

Den första fasen ” uppbyggnad av ämneskunskap” berör olika sätt där elever får möjlighet att 

skapa förförståelse kring ämnet de sedan ska skriva om. Exempel på aktiviteter som föll in i 

denna fas är: tankekarta och att använda olika typer av källor för informationssökning.  

Fas 1 förväntas komma i början av kapitlet eller i ett nytt avsnitt då det är grunden som bör 

läggas innan djupdykningen i en specifik texttyp startar.  

 

 Den andra fasen ”Textförebilder – olika arbetssätt” beskriver olika sätt läromedlet erbjuder 

möjlighet till att studera en texttyp närmare med hjälp av bland annat modelltexter. Fokus 

ligger här på texttypens form. Exempel på aktiviteter som hör till denna fas i analysschemat 

är: läsförståelse, lucktexter, genrerelaterat innehåll och grammatik.  

 

Den tredje fasen ”Gemensamt textskapande” handlar om aktiviteter där eleverna i interaktion 

med andra ska skriva en text. Denna interaktion kan vara både mellan lärare och elev men 
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även mellan elever. Exempel på aktiviteter som sorterades in i denna fas är: planering av text, 

gemensamt textskapande med mottagarmedvetenhet.  

 

Den sista fasen ”Självständigt textskapande”, dit eleven ska ha nått med hjälp av kunskap 

förvärvad i de tre tidigare faserna. Målet med fas 4 är att identifiera aktiviteter där eleven ges 

möjlighet att visa sin egna kunskap. Exempel på aktiviteter för fas 4 är: planering av text och 

eget textskapande med mottagarmedvetenhet.  

 

För att fånga upp aktiviteter som går utanför de fyra faserna men som lika fullt kan antas bidra 

till en utvecklad skrivförmåga använder vi i analysschemat kategorin ”övriga bidragande 

aspekter”. Dessa aspekter hör samman med varje fas och finns därför utskrivna i varje fas i 

analysschemat. Exempel på dessa aspekter är till att börja med utskrivna läroplansdelar som 

syftar till att eleverna explicit ska förstå de mål som berör textskapandet. En annan aspekt är 

metakognition som innebär att eleverna får göra självskattningar av sina texter. Metakognition 

tillåter eleverna att tänka och reflektera kring sina egna texter vilket i sin tur kan bidra till att 

de når en djupare förståelse för sitt textskapande och vad som krävs för att utvecklas. Den 

sista aspekten är olika hjälpverktyg i form av tips och råd. Aspekten är relevant då den stöttar 

och hjälper elever att utveckla texterna ytterligare.  

 

Studien har gjorts genom en kvalitativ innehållsanalys som kan beskrivas som ett sätt att finna 

teman i insamlade data (Bryman 2008, s. 506). Denna kvalitativa innehållsanalys har totalt 19 

aktiviteter i analysschemat samt de tre ytterligare aspekterna till varje fas. Varje läromedel har 

en egen kolumn för att det ska bli enkelt att få en överblick som skapar möjligheten för oss att 

dra komparativa slutsatser. Varje läromedel har två spalter, en där vi räknar förekomster av 

indikationer på aktiviteterna och de ytterligare aspekterna samt en spalt där uppgiftens 

nummer och sida visas. Genom att applicera samma analysschema på båda texttyperna kan 

det synliggöra om någon texttyp får mer utrymme än någon annan. Överblicken ger också 

möjlighet att visa om någon fas inte förekommer och i kontrast – vad som förekommer mest. 

Analysschemat tillämpades sedan på läromedlen (Bryman, 2008, s. 505) (se bilaga 4).  

 

Under analysens gång blev det tydligt att vissa aktiviteter föll inom flera faser i 

analysschemat. Dessa räknades då in i varje relevant fas och sorterades in i relevant aktivitet 

då de kunde stärka flera aspekter av kunnande. I resultatredovisningen räknas antal 

indikationer på aktiviteter ihop och visas i en tabell. Sedan presenteras de ytterligare 
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bidragande aspekterna för varje fas i en separat tabell. På så sätt går det att skilja på vad som 

är faktiska aktiviteter respektive ytterligare aspekter för att tabellerna inte ska bli missvisande 

då till exempel olika hjälpverktyg förekommer frekvent.  

 

7. Resultat  

Resultatet kommer att presenteras utifrån frågeställningen där samtliga läromedels resultat 

visas utifrån de fyra olika faserna för båda texttyperna. Det visas separat, narrativ först och 

sedan argumenterande text. Utvalda illustrerade exempel kommer att förtydliga vissa 

aktiviteter i de olika faserna. I slutet av resultatredovisningen av varje fas presenteras 

resultatet av kategorin med de ytterligare bidragande aspekterna. Resultatet kommer senare i 

studien att användas i en diskussion om hur undervisningen kan utformas och vad läraren kan 

behöva komplettera sin undervisning med, om de vill utgå ifrån de givna läromedlen och 

genrepedagogik.  

 

7.1 Resultat - Narrativ texttyp 

Följande presenteras två tabeller där den första visar indikationer på antal aktiviteter som har 

räknats ihop och sammanställts för varje fas samt varje läromedel (se bilaga 5 för ett separat 

aktivitetsantal). Det för att skapa en referenspunkt för resultatredovisningens text. Som tabell 

1 visar när det gäller den narrativa texttypen varierar det kraftigt mellan vilka 

skrivundervisningsfaser respektive läromedel lägger upp för. Skrivcirkeln är det läromedel 

som erbjuder aktiviteter i samtliga av de fyra faserna medans Skrivrummet och Fånga 

förmågan endast gör det i två.  
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Tabell 2 visar indikationerna på de ytterligare bidragande aspekterna sammanställt för varje 

fas och läromedel. I alla läromedel finns det indikationer på bidragande aspekter i fas fyra. 

Framför allt utmärker sig Fånga förmågan i den fasen. I fas tre är det få indikationer, endast 

Skrivcirkeln kan kopplas dit och då bara en gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellerna visar en jämförande bild av resultatet. Nedan följer en utförligare text om resultatet 

som illustreras med exempel från läromedlen.  

 

Fas 1 – Uppbyggnad av ämneskunskap 

Fas 1 handlar om uppbyggnad av ämneskunskaper. Här förväntas elever få möjlighet att bli 

experter på ämnet som texttypen kommer att behandla, genom att till exempel skriva 

tankekarta, studera bilder och hämta information från olika källor. I Skrivcirkeln finns det 

indikationer på att eleverna får utveckla den här typen av kunskap i fem aktiviteter. Som 

exempel får eleverna bekanta sig med ett ämne genom att undersöka ämnesspecifika ord med 

hjälp av en ordbok. I två av de fem aktiviteterna får de möjlighet att studera två bilder som är 

kopplade till ämnet. I de andra två läromedlen, Fånga förmågan och Skrivrummet finns det 

inga indikationer på aktiviteter kopplade till fas 1. Däremot finns det indikationer för de 

ytterligare aspekterna i Fånga förmågan. I det här fallet står kunskapskravet de ska arbeta med 

i avsnittet utskrivet. I Skrivrummet ges inga sådana indikationer i fas 1. Skrivcirkeln ger en 

indikation för de ytterligare aspekterna i form av tips om den narrativa texttypens syfte. 
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Fas 2 – Textförebilder – olika arbetssätt  

Fas 2 innebär att elever ska utveckla kunskaper om den specifika texttypen. Det innebär till 

exempel att eleverna ska beskriva en texttyps syfte och struktur samt lära sig om 

genrerelaterade ord, innehåll och grammatik. I det här fallet kan det till exempel innebära att 

använda adjektiv vid beskrivningar. I Skrivcirkeln finns det tio indikationer på aktiviteter 

kopplade till fas 2. Avsnittet som kan kopplas till fas 2 bygger på en modelltext om en 

drömresa. Utifrån den modelltexten förväntas eleverna att arbeta med diverse aktiviteter. 

Genom aktiviteterna ges möjlighet att utveckla genrerelaterat innehåll med hjälp av 

personbeskrivningar och adjektiv i tre aktiviteter. Stort fokus ligger på läsförståelse och att 

svara på frågor till modelltexter. I det här fallet förekommer det i fyra aktiviteter. Nedan ges 

ett exempel på en sådan aktivitet där eleverna får reflektera över varför en person är ledsen i 

den lästa texten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Skrivcirkeln (Södergren 2016, s.7) 

 

I Fånga förmågan finns det ett liknande antal aktiviteter som i Skrivcirkeln inom fas 2, 

närmare bestämt 11 indikationer på dessa aktiviteter. Samtliga är relaterade till 

genrerelaterade ord, innehåll och grammatik. I läromedlet förväntas eleverna arbeta med 

aspekter som en narrativ texttyp innehåller till exempel skapa en huvudperson, ett uppdrag, ett 

problem och en lösning. I följande illustration behandlas genrerelaterat innehåll där elever får 

arbeta med gestaltning av sin karaktär.  
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Figur 4: Fånga förmågan (Johannesson och Nilsson 2015, s. 17) 

 

I Skrivrummet finns det ett större antal indikationer på dessa aktiviteter, sammanlagt 25 inom 

fas 2. Fokus ligger på genrerelaterade ord, innehåll och grammatik. Till exempel ska de i en 

uppgift utveckla kunskap om dialoger. I andra aktiviteter ska de beskriva en miljö eller en 

person. I ytterligare en aktivitet får de utveckla kunskap om den narrativa texttypens struktur 

genom att arbeta med en berättelsekurva kopplat till en modelltext om Robin Hood. Nedan 

illustreras en aktivitet där eleverna ska göra en beskrivning av den varelse som syns på bilden. 

Sedan följer en illustration av hur en berättelsekurva kan tänkas se ut.  

 

 

Figur 5 och Figur 6 Skrivrummet (Fazeli 2013, s.118, 38) 
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 Indikationer kopplade till kategorin med de ytterligare bidragande aspekterna syns ej i 

Skrivcirkeln. Däremot finns det synligt i Fånga förmågan. Där finns det en ytterligare aspekt 

som är ett hjälpverktyg på hur du styckesindelar en text. Indikationer på ytterligare aspekter 

synliggörs fler gånger i Skrivrummet, totalt fyra gånger. Då det i början av varje nytt avsnitt 

står utskrivna mål kopplade till kunskapskraven, alltså vad de förväntas lära sig när de arbetat 

med läromedlet.  

 

Fas 3 – Gemensamt textskapande 

Fas 3 innebär att elever i interaktion med andra ska skapa en gemensam text för att sedan 

underlätta när de självständigt ska producera en text. I Skrivcirkeln finns det fyra indikationer 

på aktiviteter som bjuder in till ett gemensamt textskapande. I de aktiviteterna föreslås 

eleverna att arbeta parvis med en skrivuppgift som handlar om att skriva fortsättningen på en 

berättelse där två personer som är med i en tävling ska ge sig ut på en resa till olika 

världsdelar.  Dessa typer av aktiviteter i fas 3 finns inte i Fånga förmågan eller Skrivrummet. 

Inte heller finns några indikationer på de ytterligare aspekterna. Däremot finns det en sådan 

aspekt i Skrivcirkeln där eleverna ges möjlighet till att utöva metakognition genom att 

reflektera över sin gemensamma text.  

 

Fas 4 – Självständigt textskapande 

Fas 4 innebär att eleverna nu självständigt ska kunna producera en text, med hjälp av att 

planera den, skriva den samt att ha mottagarmedvetenhet i åtanke. I Skrivcirkeln ges två 

aktiviteter som skapar tillfälle till det. I den ena uppgiften förväntas eleverna planera 

innehållet efter den narrativa textstrukturen utifrån temat ”äventyr” och i den andra aktiviteten 

skriva texten. I Fånga förmågan finns fler indikationer, där finns 12 aktiviteter som fokuserar 

på självständigt textskapande. De ska först skapa en karaktär och sedan planera karaktärens 

resa med hjälp av ett problem, lösning och ett avslut. Efter planeringen förväntas eleverna 

skriva en sammanhängande text. I Skrivrummet får eleven möta dessa typer av aktiviteter fem 

gånger. I en aktivitet förväntas de planera en äventyrsberättelse för att i aktivitet två skriva 

texten. I de resterande ges eleverna möjlighet att skriva egna texter, till exempel skriva en 

berättelse som en tärning slumpat fram.  
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Inget av läromedlen erbjuder eleverna att utveckla en mottagarmedvetenhet när de skriver i 

den narrativa texttypen. Syftet med texttypen är något som inte heller får någon plats i 

läromedlen.  

 

I samtliga läromedel finns det indikationer för ytterligare aspekter för fas 4. Läromedlen ger 

alla utrymme för metakognition genom att eleverna får självbedöma sina texter. I Skrivcirkeln 

finns det tre indikationer på ytterligare aspekter. I Fånga förmågan ges sex sådana 

indikationer. I Skrivrummet är det två indikationer. Det som får mest fokus i Fånga förmågan 

är hjälpverktyg samt tips och råd för skrivandet. Till exempel finns det flera uppslag som 

beskriver innehållet i en narrativ text eller ger andra typer av skrivknep.  Illustrationen nedan 

visar hur det kan se ut vid skapandet av en karaktär. Orden som finns skrivna i bilden är de 

ord eleverna bör förhålla sig till.  

 

Figur 7: Fånga förmågan (Mill 2015, s. 16) 

 

7.2 Resultat - Argumenterande texttyp  

Följande presenteras två tabeller, en som visar på antal indikationer på aktiviteter inom de 

olika faserna för varje läromedel och den andra som presenterar ytterligare bidragande 

aspekter inom de olika faserna för varje läromedel (se bilaga 6 för ett separat aktivitetsantal). I 

tabell 1 som berör aktiviteter kopplade till den argumenterande texttypen är aktivitetsantalet 

varierande. Skrivcirkeln berör alla faser medan Fånga förmågan endast berör fas fyra. 

Skrivrummet visar indikationer på aktiviteter i tre av fyra faser.  
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Tabell 2 visar indikationerna på de ytterligare bidragande aspekterna sammanställt för varje 

fas och läromedel. När det gäller den argumenterande texttypen varierar det kraftigt på antal 

indikationer inom de olika faserna. Fas fyra är den fas som är mest framträdande i alla tre 

läromedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fas 1 – Bygga upp ämneskunskap  

Resultatet av analysen visar att det enbart finns indikationer på aktiveter som kopplas till fas 1 

i ett av läromedlen. I Skrivcirkeln ges det tre möjligheter till det, genom aktiviteter som till 

exempel bjuder in till att studera bilder och skapa förståelse för ämnesspecifika ord genom att 

söka i olika informationskällor. I Skrivcirkeln ges 1 indikation på en ytterligare aspekt. I det 
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här fallet är det ett hjälpverktyg som beskriver syftet med texttypen. I de övriga läromedlen 

synliggörs inga ytterligare aspekter.  

 

Fas 2 – Textförebilder – olika arbetssätt  

De två läromedlen som fokuserar på fas 2 är Skrivrummet och Skrivcirkeln. I dem ges det 13 

respektive 14 indikationer på aktiviteter som relaterar till fas 2. I Skrivcirkeln får eleverna 

möta flera olika modelltexter, i olika former. De får bland annat arbeta med resebroschyrer, 

resedagböcker och klagobrev. Följande är en illustration på ett urval av de modelltexter elever 

får möta i det här avsnittet. I det här fallet är det reklambroschyrer om olika resmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Skrivcirkeln (Coronel 2016, s.48) 

 

Det är fokus på läsförståelse kopplade till dessa modelltexter då eleverna får arbeta med 

frågor till text i sex av aktiviteterna. I Skrivcirkeln får eleverna även möta aktiviteter som 

utvecklar genrerelaterade ord, innehåll och grammatik i två aktiviteter. Aktiviteterna berör 

bland annat att eleverna får utveckla kunskap om beskrivande ord som statistik eller ord som 

övertygar läsaren. Likt Skrivcirkeln fokuserar också Skrivrummet på läsning av modelltexter 

samt läsförståelse kopplat till dem. Eleverna får möta fem modelltexter och sedan svara på 

uppgifter till dem i fem aktiviteter. I två aktiviteter får de möjlighet att utveckla kunskap om 

genrerelaterade ord, innehåll och grammatik. I en aktivitet får eleverna leta efter sambandsord 

i en modelltext. I den andra uppgiften som berör det här får eleverna möjlighet att utveckla en 

ökad förståelse för ett specifikt språkbruk inom genren. Det kan ses i det illustrerade exemplet 
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nedanför då de förväntas lära om språkliga knep till exempel retoriska frågor och känsloladdat 

språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Skrivrummet (Fällman-Bajagic alt. el, 2013, s25) 

 

Läromedlet Fånga förmågan visar inga indikationer på aktiviteter som berör fas 2. Däremot 

finns det en indikation på ytterligare bidragande aspekter i Fånga förmågan för den fasen. I 

det här fallet utskrivna kunskapskrav som elever ska förväntas uppnå i arbetet med 

läromedlet. Även Skrivcirkeln visar en indikation på ytterligare bidragande aspekter som 

berör hjälpverktyg, tips och råd. I det fallet beskrivs en förklaring av begreppet att väva in, 

som används i en text och uppgift. Skrivrummet visar till skillnad ifrån de andra två 

läromedlen två indikationer på ytterligare bidragande aspekter. Likt Fånga förmågan berör 

även de i Skrivrummet utskrivna läroplansmål.  

 

Fas 3 – Gemensamt textskapande 

I två av tre läromedel synliggörs fas 3 där eleverna i interaktion med andra förväntas planera 

samt producera en text. Dessa läromedel är Skrivcirkeln och Skrivrummet. I Skrivcirkeln får 

eleverna möta den här typen av aktivitet fyra gånger. I två av dessa aktiviteter får de möjlighet 

att gemensamt med någon annan planera sin text genom att göra en undersökning i 

klassrummet och sedan sammanfatta den. Undersökningen handlar om att ta reda på vad som 

anses vara viktigt att tänka på när man ska välja ett resmål. När eleverna förväntas 

sammanfatta undersökningen finns det en ”tankekartsstruktur” att tillgå. Se ett illustrerat 

exempel av det nedan.  
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Figur 10: Skrivcirkeln (Södergren 2016, s.52) 

 

I de andra två aktiviteterna ges eleverna möjlighet att skriva texten med mottagarmedvetenhet 

då de ska låtsas att de jobbar på en resebyrå och ska sälja en resa. Likt Skrivcirkeln får de i 

Skrivrummet möjlighet att planera en uppgift tillsammans med någon annan i två aktiviteter. I 

den första förväntas eleverna skapa en reklamfilm där de ska beskriva scen för scen. I den 

andra ska de komplettera aktivitet 1 med ett bildmanus. Skrivrummet erbjuder även elever 

möjlighet att utveckla kunskap om mottagarmedvetenhet då det är utskrivet i läromedlet vilka 

reklamfilmen ska riktas emot, till barn som erbjuds delta i ett läger kommande år. Berörande 

de ytterligare bidragande aspekterna så synliggörs ingen av dem i något av läromedlen.  

 

Fas 4 – Självständigt textskapande 

 I samtliga läromedel finns det flera möjligheter för självständigt textskapande. I Skrivcirkeln 

och i Fånga förmågan syns tre indikationer på aktiviteter rörande självständigt textskapande. I 

Skrivrummet erbjuds flest sådana aktiviteter, där syns nio indikationer på det. I alla tre 

läromedlen finns aktiviteter som stärker mottagarmedvetandet. I Skrivcirkeln ges exempel på 

att skriva en text till ett resebolag och även beskriva sitt missnöje med en resa. I Fånga 

förmågan ges möjlighet att skriva en insändare till en tidning. I skrivrummet finns det tre 

indikationer på aktiviteter rörande mottagarmedvetenhet. I en av aktiviteterna får de möjlighet 

att skriva till en chef för en chokladfabrik och argumentera för att fabriken ska börja tillverka 

en ny kola.  

 

I Skrivcirkeln och Skrivrummet ges eleverna möjlighet till att planera sina texter. Det sker till 

exempel genom en tankekarta i Skrivcirkeln och en stödmall i Skrivrummet. I Fånga 
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förmågan syns inga indikationer på textplanering. Alla läromedel erbjuder möjlighet att skriva 

åtminstone en fullständig text från början till slut inom genren. I Skrivcirkeln finns det en 

sådan aktivitet, i Fånga förmågan två och i Skrivrummet fyra.    

 

Indikationer på de ytterligare bidragande aspekterna finns i alla läromedel. I Skrivrummet 

finns två. Där en är metakognition i form av självbedömning. I Fånga förmågan finns det fyra 

indikationer på ytterligare aspekter. Likt Skrivcirkeln finns det en uppgift i Fånga förmågan 

rörande metakognition i form av en självskattning av texten. De andra är tre olika 

hjälpverktyg. Som exempel finns en mall för strukturen för den argumenterande genren. Den 

kan ses i bilden nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 11: Fånga förmågan (Johannesson och Nilsson 2015, s. 69) 

 

Även Skrivrummet ger indikationer på metakognition där eleverna förväntas bedöma sin text 

utifrån syfte, innehåll, struktur och språkliga drag. Det som skiljer Skrivrummet från de andra 

läromedlen i studien är att den har ett tydligt utskrivet läroplansmål i fas 4. Även i 

Skrivrummet finns det tre hjälpverktyg, till exempel en pratbubbla med tips om vad som kan 

ingå i texten.  

 

8. Resultatdiskussion  

I det här avsnittet kommer resultatet av analysen diskuteras utifrån frågeställningen och hur 

resultatet av den kan utforma lärarens arbetssätt. Frågan som studien utgick ifrån var vilka 

möjligheter de utvalda läromedlen erbjuder elever till att bli självständiga skribenter. 

Diskussionen kommer även att återknyta till den teoretiska bakgrunden.  
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Beroende på ett läromedels omfång kan ett begränsat antal aktiviteter finnas med. Det kan i 

sin tur påverka antalet aktiviteter som elever får möta relaterade till de olika faserna. Då 

Skrivrummet erbjuder 175 sidor är det givetvis så att eleverna får möta fler aktiviteter där än i 

Fånga förmågan som har 79 sidor eller i Skrivcirkeln som endast har 51 sidor. Det betyder 

dock inte att fler eller färre sidor gör läromedlet bättre eller sämre. Antalet sidor och 

aktiviteter är heller inte vad som garanterar att läromedlet ger möjlighet till att eleverna blir 

självständiga skribenter. Vad fler sidor i ett läromedel medför är dock att läraren kan uppfatta 

att det finns fler förberedande aktiviteter som kan utveckla elevernas skrivförmåga och att 

läromedlet då följer styrdokumentens mål (Skolverket 2006, s. 11). Antalet sidor i de olika 

läromedlen har inte haft någon avgörande roll i studien utan fokus har legat på att räkna antal 

indikationer av aktiviteter i de olika faserna för att synliggöra om de finns med och i hur stor 

utsträckning. Utifrån ideal om explicit skrivundervisning så är uppfattningen den att arbete 

med genrepedagogiken, så som den beskrivs i studien, är det som är framgångsrikt när det 

kommer till att utveckla självständiga skribenter. Med det sagt kan vi se att samtliga 

läromedel uppfyller vissa kriterier för att möjliggöra detta.  

 

8.1 Skrivrummet 

Explicit skrivundervisning innebär tydlighet. I Skrivrummet möts eleverna direkt av de 

kunskapsmål som de ska arbeta emot samt utveckla i arbetet med läromedlet. Det bidrar till 

att de kan se vad som är målet med lärandet och att skrivprocessen är viktig, inte bara 

slutprodukten. Det här kan relateras till begreppet skrivkraft som Gear (2016, s. 32) skriver 

om att när elever får tydliga mål för skrivandet ökar möjligheten till att de blir goda 

skribenter. Resultatet visar att Skrivrummet erbjuder möjligheten att utveckla kunskaper i tre 

av de fyra faserna i den argumenterande texttypen men i den narrativa erbjuds det endast i två 

faser. I den argumenterande finns indikationer på aktiviteter i fas 2, 3 och 4. I den narrativa 

texttypen finns aktiviteter i fas 2 och 4. Störst fokus läggs på fas 2 i de båda texttyperna. 

Styrkan för Skrivrummet är att det erbjuds en stor variation på aktiviteter inom denna fas. Det 

bidrar till att eleverna inte blir allt för hårt hållna utan får utforska genren på flera sätt och kan 

få en bredare kunskap. Likt det Derewianka (2003) menar med att målet med 

genrepedagogiken är att eleverna ska få kontroll över hur genrer är uppbyggda för att de ska 

kunna hantera svåra texttyper i framtiden. En annan styrka sett utifrån genrepedagogiken är 

att eleverna får chansen att producera flera olika texter med olika syften och mottagare och 

kan därmed få möjligheten att uttrycka sig självt mer kreativt med att försöka hitta en egen 
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röst med verklig mottagare. En svaghet med Skrivrummet är att läromedlet inte erbjuder 

aktiviteter kopplade till fas 1. Eleverna ges då ingen chans till att först utveckla kunskap om 

det ämne texten ska handla om. Det kan då bli problematiskt för eleverna när de befinner sig i 

skrivstadiet då de både ska skriva om ett okänt ämne och i en ny genre (Pauline Gibbons 

2012, s. 104). Läraren får då inte heller någon möjlighet att se den lärande progressionen från 

fas 1 till fas 4 likt det som White, Mammone och Caldwell (2014) diskuterade. Resultatet 

visar att Skrivrummets stora omfång erbjuder en stor mängd aktiviteter men de är inte 

utspridda inom de fyra olika faserna och därmed riskerar eleverna att missa den stöttning som 

kan behövas för att bli självständiga skribenter. Det krävs därför att läraren kompletterar 

läromedlet med en genomtänkt planering som kan stärka de faser som läromedlet inte tar upp. 

Om läraren vill arbeta utifrån genrepedagogik bör läraren planera in fas 1 ett tidigt stadie då 

fasen bör beröras innan eleverna till exempel möter textförebilder inom genren. Gibbons 

(2012, s. 35 - 39) beskriver att i den sociokulturella teorin bör den proximala 

utvecklingszonen tas i beaktning. Vidare skriver Gibbons (2012) om elevens behov av 

stöttning, det den ännu inte kan göra på egen hand bör den få vägledning i av en erfaren 

individ. Om läraren från start i fas 1 börjar med att ta reda på vad eleverna redan kan blir det 

därmed lättare för läraren att sedan tillhandahålla rätt form av stöttning för att utveckla 

elevernas skrivförmåga. Sammanfattningsvis lämpar sig inte Skrivrummet att endast användas 

av eleverna på egen hand. Dess styrkor ligger att läraren involveras och stöttar eleverna i 

användandet av läromedlet. Men analysen visar att läromedlet erbjuder relativt goda 

möjligheter för eleverna att utvecklas till självständiga skribenter.  

 

8.2 Fånga förmågan 

Analysen av Fånga förmågan visar att läromedlet inte ensamt lämpar sig för ett explicit arbete 

utifrån genrepedagogik. Det på grund utav att det enbart finns fokus på fas 4 i den 

argumenterande texttypen och i fas 2 och 4 i den narrativa. Fas 2 har begränsade typer av 

aktiviteter då de enbart stärker genrelaterade ord, innehåll och grammatik. Störst fokus får 

därmed fas 4 där eleverna förväntas producera egna texter. Utifrån teorin om genrepedagogik 

och cirkelmodellen finns det stora risker med detta. De har inte fått tillägna sig några 

förberedande kunskaper och lämnas snabbt till att på egen hand lyckas producera en text inom 

en specifik genre. Det här kan relateras till det Kuyumcu (2011) som beskrev fall där eleverna 

endast gavs textmallar som de förväntades använda vid skapandet av de självständiga texterna 

utan att ha någon förankrad kunskap. Lärandemålet blir då att kunna följa en struktur och inte 



VT 2018  SV1201 

  Bernström & Stigsson 

 30 

att nå upp till det större målet med skrivundervisningen. Det blir alltså inte lika explicit för 

eleverna vad de förväntas producera och det kan innebära att svagare elever missgynnas. 

Exempelvis nämner White, Mammone och Caldwell (2014) att just andraspråksinlärare kan få 

det svårare med det arbetssätt där informationen är implicit. De eleverna som inte har med sig 

språket hemifrån riskerar att inte ha de förkunskaper som krävs för att producera självständiga 

texter och det är viktigt att läraren inte tar det förgivet. Sett utifrån det resultatet blir det 

tydligt att läraren kan tänkas behöva komplettera Fånga förmågan med olika komponenter. 

Om läromedlet ska användas utifrån cirkelmodellen bör läraren finna aktiviteter från andra 

källor och planera in dem i undervisningen. Aktiviteter som stärker framförallt fas 1 och 3 

men även fas 2 då de aktiviteterna har en begränsad karaktär. En styrka med läromedlet och 

som stöd för läraren är däremot att det finns tydliga läroplansdelar utskrivna. Läromedlet 

bygger på förmågorna ifrån kursplanen i svenskämnet och inför varje avsnitt står 

kunskapskravet de arbetar emot utskrivet. Men en fråga som ställs är om läroplansdelarna 

snarare stärker lärarens uppfattning av vad som berörs än utvecklar elevernas faktiska 

kunnande. Sammanfattningsvis är det tydligt att Fånga förmågan inte utgår ifrån teorier om 

explicit skrivande. Därför kan resultatet upplevas som att det har stora brister. Däremot bör 

det uppmärksammas att om läraren vill använda läromedlet utefter cirkelmodellen går det 

fortfarande bra men det ställer högre krav på lärarens egen kompetens. Slutligen blir det 

tydligt i resultatet att Fånga förmågan erbjuder begränsade möjligheter till att utveckla 

självständiga skribenter då eleven tidigt lämnas på egen hand att bemästra alla komponenter i 

skrivprocessen.  

 

8.3 Skrivcirkeln 

Resultatet visar att Skrivcirkeln erbjuder störst möjligheter till lärande utifrån 

genrepedagogik. Den har fokus på alla faser som skapades utifrån den teoretiska bakgrunden i 

båda av de analyserade genrerna, narrativ och argumenterande. Det kan bero på att den är 

skapad med cirkelmodellen som mall. Innan analysens start fanns en föraning om att den 

skulle följa de fyra faserna enligt cirkelmodellen men vi ville ändå undersöka den efter 

samma princip som de andra för att synliggöra styrkor och svagheter. Resultatet visar att 

styrkan hos Skrivcirkeln är att det finns aktiviteter inom alla de fyra faserna och störst antal 

aktiviteter inom fas 2 i de båda texttyperna. Det bidrar till att eleverna erbjuds möjlighet till 

att skapa en djup förståelse för skrivprocessen och den specifika genren. Det här kan i sin tur 

bidra till att texttypen blir transparent för elever. Gebhard (2010) beskrev det här som att när 
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en genre har blivit transparant för en elev har denne möjlighet att hantera ett större flöde av 

information i samhället i stort. Gibbons (2012, s.108) menar att det är i fas 2 som det bör 

finnas möjligheter för eleverna att möta textförebilder som sedan bidrar till att de själva 

skapar sig ett inre genreschema med förståelse för texttypen. Som Derewianka (2003) beskrev 

kan de sedan använda den här kunskapen vid sin egen textproduktion vilket i förlängningen 

kan appliceras på andra ämnen och på svårare textframställningar eleverna kan tänkas möta i 

framtiden. Läromedlet visar därför indikationer på att elever ges möjlighet att utveckla en stor 

förståelse för den aktuella texttypen och de karaktäristiska drag som ingår.  

 

En annan nackdel är att eleverna aldrig i skrift får möta de kunskapskrav som ställs utifrån 

styrdokumentet och riskerar därför att inte få veta vilka mål de explicit arbetar emot. Då 

Skrivcirkeln följer cirkelmodellens faser samt är tematiskt uppbyggd kan frågan också ställas 

hur kreativa eleverna får lov att vara i sitt skrivande. Hertzberg (2001) menar att 

skrivundervisningens fokus inte endast bör vara i att läsa och arbeta med modelltexter utan att 

elever också måste få använda sina egna röster. I Skrivcirkeln blir det begränsat då 

aktiviteterna utgår ifrån givna teman. Sammanfattningsvis visar studien att Skrivcirkeln 

erbjuder goda möjligheter för eleverna att bli självständiga skribenter men för att utöka samt 

bredda deras kunskap har läraren en central roll. Istället för att elever lämnas ensamma med 

läromedlet är det framgångsrikt om vissa aktiviteter arbetas med i interaktion med andra. 

Exempelvis kan läraren planera in att den första fasen som finns synlig i läromedlet för båda 

texttyperna berörs muntligt. Hedeboe och Pollas (2008, s. 18) beskriver att fas 1 bör vara 

muntlig då läraren får goda möjligheter att visa syftet och målet med lektionens innehåll. Då 

Skrivcirkeln inte har några utskrivna läroplansdelar är det här ett bra tillfälle att lyfta 

kunskapsmålen muntligt. Slutligen visar det sammanställda resultatet att Skrivcirkeln erbjuder 

goda möjligheter för eleverna att utvecklas till självständiga skribenter.  

 

8.4 Läromedlens innehåll utifrån ett lärarperspektiv  

I de fall där läraren väljer att använda de analyserade läromedlen och samtidigt vill arbeta 

utifrån cirkelmodellens fyra faser behövs vissa delar kompletteras med annat material så som 

modelltexter. I det här avsnittet diskuteras läromedlens innehåll utifrån ett lärarperspektiv och 

de möjligheter som erbjuds för undervisningen.  
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8.4.1 Narrativ text  

I den narrativa texttypen blir det tydligt att fas 1 inte ges utrymme i Fånga förmågan eller 

Skrivrummet. Om läraren vill arbeta utifrån cirkelmodellen som den är beskriven i studien, så 

behöver läraren planera och ge tid till uppbyggnad av ämneskunskaper. Det kan ske genom 

till exempel en gemensam tankekarta eller att tillsammans studera bilder rörarande ämnet 

innan de går vidare med att arbeta med aktiviteterna i läromedlen. Skrivcirkeln har till 

skillnad från de andra läromedlen fokus på fas 1 då det finns flera aktiviteter som stödjer det. 

Läraren behöver inte komplettera med ytterligare moment. En svaghet med Skrivcirkeln är 

dock att det inte finns utskrivna delar från läroplanen vilket inte gör eleverna medvetna om de 

mål de arbetar mot. Det blir därför ett ytterligare moment för läraren att uppmärksamma i 

undervisningen. I de andra läromedlen finns det utskrivna mål för eleverna att ta del av, de 

presenteras i de tre andra faserna vilket ses som en styrka i läromedlen.  

 

I samtliga läromedel finns det indikationer på aktiviteter som stödjer fas 2. Samtliga har fokus 

på genrerelaterade ord, innehåll och grammatik vilket läraren då inte behöver komplettera 

undervisningen med. Styrkor som resultatet visar i Skrivcirkeln och Skrivrummet är att det 

finns flera modelltexter utskrivna. Då läsförståelse är en viktig komponent i genrepedagogik 

så som Hertzberg (2001) beskrevs kan Skrivcirkeln och Skrivrummet stärkas om eleverna i 

flera aktiviteter får läsa och svara på frågor till modelltexter. I Fånga förmågan finns behov av 

att läraren själv kompletterar med modelltexter om eleverna ska få möjlighet att skapa 

textförebilder. En svaghet hos alla tre läromedlen är att det inte ges tillfälle för elever att 

beskriva syfte med texttypen. Syftet med texttypen ges bara som ett exempel i Skrivcirkeln 

och då i form av hjälpverktyg, aldrig någon aktivitet. Därför blir också det lärarens uppgift att 

uppmärksamma utöver läromedlet.   

 

Aktiviteter som uppmuntrar till gemensamt textskapande, alltså fas 3, finns endast i 

Skrivcirkeln. Då gemensamt skrivande enligt genrepedagogiken beskrivs som en viktig fas för 

att eleverna sedan ska kunna bli självständiga skribenter då de i arbete med andra kan skapa 

förståelse för skrivprocessen (Gibbons 2012, s.111). Skrivrummet och Fånga förmågan kan 

behöva kompletteras med sådana aktiviteter. Läraren behöver därmed skapa tillfällen för 

gemensamt textskapande utöver arbetet med läromedlet.   
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En styrka med samtliga läromedel är att det ges möjligheter till självständigt textskapande. I 

Fånga förmågan får denna fas stort fokus då eleverna får flera möjligheter till att planera och 

producera egna texter. Även Skrivrummet ger flera tillfällen för dessa aktiviteter. I kontrast 

till det ger Skrivcirkeln endast ett eget skrivtillfälle. Något som läraren behöver ha i åtanke för 

att utveckla elevers skrivförmåga i den narrativa texttypen är att uppmärksamma 

mottagarmedvetenhet. Till exempel att komma på olika mottagare för eleverna att skriva till 

då det inte finns utskrivet i läromedlen.  

 

8.4.2 Argumenterande text  

 I den argumenterande texttypen är det endast Skrivcirkeln som har fokus på fas 1. Läraren 

behöver komplettera de andra läromedlen med olika aktiviteter som stärker elevernas 

ämneskunskap innan skrivandet av argumenterande texter tar vid.  

 

I fas 2 finns stort fokus i både Skrivcirkeln och i Skrivrummet. Båda läromedlen ger flera 

aktiviteter där eleverna får läsa modelltexter och utveckla läsförståelse med hjälp av frågor till 

texterna. Den argumenterande texttypen har en struktur som eleverna inte alltid möter utanför 

skolan till skillnad från den mer frekventa narrativa genren. Därför behöver läraren ta egna 

argumenterande texter som kan komplettera Fånga förmågan så att eleverna kan få något att 

förhålla sig till och på så sätt utveckla skrivförmågan. En svaghet med samtliga läromedel 

som läraren bör vara medveten om är att det inte finns aktiviteter som stärker syfte eller 

struktur med genren. Eleverna förväntas snabbt påbörja fas 3 eller 4. Det är därför upp till 

läraren att komplettera med andra aktiviteter för att stärka elevernas kunskap så att de kan bli 

självständiga skribenter. Annars finns risken att eleverna inte vet vad de förväntas producera 

och därmed inte lyckas skriva en godkänd text inom genren. En styrka i Fånga förmågan och 

Skrivrummet är att de har tydlig förankring i styrdokumenten med utskrivna kunskapsmål. 

Det finns inte utskrivet i Skrivcirkeln utan det är upp till läraren att känna sin läroplan och 

själv förmedla det till eleverna.  

 

I Skrivrummet och Skrivcirkeln finns aktiviteter för gemensamt textskapande, framförallt i 

planeringsstadiet där mottagarmedvetenhet premieras. Däremot kan läraren lyfta fram 

språkliga drag för texttypen för att kvaliteten i elevernas text ska öka då det inte får fokus i 

den fasen. I Fånga förmågan synliggörs inte fas 3 och läraren får därför skapa egna tillfällen 

utöver arbetet med läromedlet för att eleverna ska få arbeta tillsammans.  
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Alla tre läromedel ger möjlighet för aktiviteter där elever får skapa egna texter med 

mottagarmedvetenhet. I Skrivcirkeln ges flera exempel på olika argumenterande texter. I 

Fånga förmågan ges flera teman för skrivandet. Något som läraren bör ha i åtanke i denna fas 

är att eleverna eventuellt inte har med sig tillräckliga kunskaper om texttypens struktur mer än 

att de arbetat med läsning av modelltexter. Läraren kan därför behöva finnas till hands för 

stöttning av skrivandet.  

 

9.  Slutsatser  

Syftet med studien var att belysa vilka möjligheter utvalda läromedel ger elever för att kunna 

bli självständiga skribenter sett ifrån att teorin om att genrepedagogik bidrar till det. Det är 

svårt att dra kopplingar till vad som står i läroboken och det faktiska lärandet i klassrummet. 

Läroboken kan ha intentioner att ett visst lärande ska uppstå, men vad som sedan sker beror 

på många faktorer till exempel elevernas förkunskaper, lärarens upplägg på lektionerna och 

möjligheten att lära i interaktion. Innehållet i läromedlet är även en avgörande aspekt för 

lärandet. Som slutsats kan vi se att de tre analyserade läromedlen i olika grad erbjuder 

möjligheter att skapa självständiga skribenter. Genom att erbjuda olika typer av aktiviteter 

som kan användas i cirkelmodellens fyra faser. I vissa fall erbjuds djupare möjligheter till 

kunskap inom någon fas än i någon annan. Det ska dock uppmärksammas att det resultatet är 

utifrån hur genrepedagogiken och då framförallt cirkelmodellen menar att elever bäst 

utvecklas till självständiga skribenter. Genom arbete med andra undervisningspraktiker 

erbjuder de säkerligen andra lärandemöjligheter. Kuyumcu (2013 s. 21) uttrycker att hur väl 

den genrebaserade skrivundervisningen arbetas med och vilka resultat det ger beror på det 

faktiska användandet av läromedlet i klassrummet. Alla läromedel lämpar sig dock inte för 

alla undervisningspraktiker utan det krävs att läraren modifierar och anpassar läromedlet efter 

de didaktiska val som de ställs inför undervisningen. Genrepedagogiken är en teori av många 

och även denna teori kommer med styrkor och svagheter. Om ett av de didaktiska valen är att 

läraren vill arbeta med genrepedagogik och cirkelmodellen krävs det noga genomgång av 

läromedlen inför planeringen för att säkerställa att alla fyra faser berörs. Det är också viktigt 

att tänka på att genrepedagogik är mer än att bara introducera texttyper. Det bör ses i ett större 

perspektiv och bli en ämnespraktik och inte enbart ses som en ”fiffig metod” så som Hansson 

(2013) poängterade. Studien har utgått ifrån cirkelmodellen och hur elever kan bli 

självständiga skribenter utifrån den metoden. Hansson (2013) menar att genrepedagogik inte 

enbart är cirkelmodellen utan att den är en av tre komponenter. Om läraren har kunskap inom 
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genrepedagogik och hur de andra komponenterna hjälper till att utveckla elevernas kunskaper 

så kan cirkelmodellen användas som en framgångsrik metod i arbete med olika läromedel. För 

om eleverna får kunskap om exempelvis den argumenterande texttypen och hur den används 

för att påverka och övertyga läsaren blir de inte enbart självständiga skribenter utan de kan 

också i framtiden nyttja den kunskapen för att förstå och kritiskt granska politiska budskap 

eller andra medier. Om läraren därmed har god kunskap om genrepedagogik och 

cirkelmodellen kan den användas för att även utveckla de andra komponenterna som Hansson 

(2013) beskrev. 

 

Som tidigare nämnts i den teoretiska bakgrunden och beskrivningen av de mål som finns i 

kunskapskraven skall all undervisningen kunna kopplas till styrdokumenten. Framförallt ska 

elever utveckla sitt tal- och skriftspråk där till exempel egna tankar och åsikter ska få 

genomsyra olika texttyper (Skolverket 2017). Som analysen har visat är det två av läromedlen 

som gör det extra tydligt kring kunskapsmålen och hur de är förankrade i styrdokumenten 

genom att skriva ut dem. Däremot väcks tankarna om elever faktiskt når upp till de målen 

genom arbete med läromedlen. Det läromedlet som inte har utskrivna kunskapsmål har istället 

tydligt anpassade aktiviteter för att nå upp till målen. Som slutsats anser vi att det är viktigt att 

som lärare kvalitetssäkra de läromedel som är i bruk i den dagliga verksamheten. För att 

säkerställa samt kvalitetssäkra undervisningen är det kollegiala lärandet ute på skolorna 

viktigt. Det krävs att det förs pedagogiska diskussioner för att öka möjligheten att 

undervisningspraktiken nyttjas på ett framgångsrikt men även lustfyllt sätt (Kuyumcu 2013, s. 

21). Att läromedel behöver undersökas och inte tas för givna att de uppfyller de mål och 

kunskapskrav som lärare vill att elever ska ta del av är dock tydligt efter denna 

läromedelsanalysen. I inledningen nämns att det hos många lärare finns en uppfattning om att 

så länge de följer ett läromedel så följer de också kursplanen (Skolverket 2006 s.11). Därför 

blir en slutsats att det är meningsfullt att föra diskussioner kollegor emellan angående de 

läromedel som används i skolan. Genom diskussioner av den här karaktären kan styrkor och 

svagheter belysas och kunskap om läromedel förmedlas mellan kollegor. Det leder till att 

läromedel kan användas på ett mer framgångsrikt sätt.  

 

Det kan vara bra för både lärare och elever att ha ett läromedel att förhålla sig till. Det bidrar 

till en viss struktur i undervisningen och läraren erhålls många förslag på bra aktiviteter som 

annars skulle vara alldeles för tidskrävande att skapa själv. I den här studien har fokus varit på 

skrivutveckling. En slutsats vi kan dra är dock att undervisningen inte bör vara helt styrd av 
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ett läromedel då eleverna riskerar att missa visst innehåll utan det bör istället finnas med som 

en komponent och kompletteras med annat material för maximal kunskapsutveckling.  

 

Då skolverksamheten har begränsad budget påverkar det användning av de material som köps 

in. Alla skolor kan inte köpa in nya läromedel varje termin och det i sin tur påverkar att det 

som köpts in också kommer att få användas under en längre period. Även om läromedlet 

anses vara det bästa på marknaden kräver det en bra lärare med hög kompentens för att det 

ska resultera i god undervisning där elever utvecklar sina förmågor och når upp till 

kunskapskraven. Läromedlet riskerar annars att bli en bok som snabbt arbetas igenom istället 

för att arbetas med. Som studien visar kan läromedel till stor del användas i genrepedagogisk 

undervisning oberoende av om det är skapat utifrån den teorin men det kräver att läraren har 

stor kompetens om den undervisningspraktiken för att det ska bli meningsfullt. I slutänden är 

det läraren som har den avgörande rollen för elevers kunskapsutveckling. Stor vikt ligger på 

hur läromedlet används av läraren samt den stöttning som eleverna erhålls för att uppnå 

maximal kunskapsutveckling och på så vis bli självständiga skribenter.   
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10.  Metoddiskussion  

Genom att enbart förhålla sig till tre läromedel kan ger en snävare bild av de läromedel som 

finns tillgängliga för lärare att använda i sin undervisning. Men det skapar en känsla för hur 

några läromedel i svenskämnet är utformande. Om studien hade baserats på ett större antal 

läromedel och dess innehåll hade mer generella slutsatser kunna dragits och därmed ökat 

generaliserbarheten. Studien blir därför inte särskilt generaliserbar men den öppnar upp för 

tankar och funderingar kring hur innehållet i läromedel påverkar elevernas lärande. För att 

göra en djupgående analys valde vi att avgränsa oss till tre läromedel. Samma motivering 

gäller för antalet genrer vi valde att granska. Därför föll antalet på tre analysobjekt och två 

olika genrer.  

 

Det fanns inget kriterium för att läromedlet skulle utgå ifrån genrepedagogik. Det kan i sin tur 

medföra att vissa faser inte finns utskrivna i läromedlet och därför riskerar vår analys att ge en 

negativ vinkling av ett läromedel. Skrivcirkeln är tydligt utformad utifrån genrepedagogik och 

därmed kan det bli problematiskt att jämföra det läromedlet med de andra som inte utgår ifrån 

den teorin. Genom att lägga till de ytterligare bidragande aspekterna utöver vad som ingår i 

just cirkelmodellens beskrivning kan vi ändå göra en rättvis analys av läromedlet och visar på 

styrkor samt svagheter i samtliga. Med tanke på att studiens analys endast fokuserar på 

innehållet i läromedlen finns det risk att vissa moment inte uppmärksammats då de eventuellt 

kan ha funnits med i lärarhandledningen. Eftersom fokus ligger på hur läromedlet utvecklar 

självständiga skribenter bland eleverna valde vi att inte analysera eller ta lärarhandledningen i 

beaktning.  

 

Genom att skapa ett analysschema undviker vi att väga in irrelevanta aspekter. Med tanke på 

att studien är av kvalitativ karaktär leder det i sin tur till att vi kopplar samman vissa typer av 

aktiviteter med de olika faserna. Till exempel när vi såg indikationer för aktiviteten 

”tankekarta” utan att det stod specifikt utskrivet så sammanfördes det i vårt resultat. Det 

krävdes ett visst tolkningsarbete. Det bör tas i beaktning då det kan påverka reliabiliteten. Det 

krävs dock tydliga kategorier av aktiviteter för att analysen ska få ett riktat fokus och mäta det 

vi på förhand valt ut att studien ska mäta. Ett giltigt resultat beror på hur studien har 

analyserats utifrån de givna aktiviteterna i analysschemat. För att öka reliabiliteten 

genomfördes därför ett test där författarna först analyserade en tredje texttyp från ett 

läromedel på var sitt håll för att sedan diskutera och jämföra om analyserna var lika. Då 
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samma resultat visades vid testet konstaterades att analysschemat stärkte studien och därmed 

kunde användas i studiens analys. Om analysen hade skiljts åt markant hade författarna 

tvingats se över analysschemat och hur data urskildes och analyserades. Genom att göra ett 

experiment på det här sättet ökar tillförlitligheten för resultatet.  

 

Författarna valde att beskriva de mål och kunskapskrav som finns i svenskämnet för årskurs 

4–6 kopplat till skrivande för att öka validiteten i studien. Då studiens skulle undersöka hur 

läromedel erbjuder möjligheter för elever att dels bli självständiga skribenter men att på så vis 

även nå kunskapskraven för årskurs 6. Studie är därmed relevant och mäter det som är 

förankrat i styrdokument.  
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12. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Rubriker Innehåll 

Café Beethoven  - Arvet från Ada Kvintett  

- Namnet på caféet  

- Mammas recept  

- Brorsans stol  

- Artikeln i tidningen  

- Reklambladet  

- Klagobrevet 

- Extrajobbet 

- Faktatexten  

- Samovaren  

- Kommunens hemsida  

- Piano eller flygel  

- Temakväll hjältar  

- Temakväll skräck kundundersökningen  

- Visa att du kan  

Greppa språket - När, hur och var  

- Visa att du kan  

- Sätt ihop och utveckla meningar  

- Visa att du kan  

- Jag och min, du och din 

- Visa att du kan  

- Hoppa på eller hoppa på 

- Visa att du kan  

- Vem stal och vad stals  

- Visa att du kan  

- Skapa bilder  

- Visa att du kan  

Sommarlägret - Ovanvikens sommarläger  

- Packlistorna  

- Första dagen på lägret  

- Första dagen med barnen  

- På stranden  

- Sara och Yusuf försvinner  

- Tillbaka till stranden och grottan  

- Varelsen i brunnen  

- Grottens tips  

- Grottens krav  
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- Tillbaka till verkligheten  

- Familjedagen  

- Reklamfilmen  

- Bedöm 

Blanda och ge - Pyrets chokladkaka  

- Regalskeppet i Vasa  

- Lök och tårarna  

- Taxiresenär misstänkt för rån 

- Tio saker hittade i en sjömans ficka  

- På en öde ö  

- Jägare i snö 

- Slumpen  

- Sms 

Verktygslådan  - Ordklasser och sambandsord  

- Meningar  

- Ord  

- Återberättande texter 

- Beskrivande texter  

- Instruerande texter  

- Berättande texter  

- Argumenterande texter  

- Förklarande texter 
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Bilaga 2 

 

Rubriker Innehåll 

Samtala och presentera - Vilka kunskapskrav arbetar jag mot? 

- Samtalsövningar 

- Muntlig presentation  

- Modell för att samtala  

- Matris för självskattning  

- Modell för presentera  

- Matris för självskattning  

Skriva berättande texter - Vilka kunskapskrav arbetar jag mot? 

- Bygg upp en berättelse  

- Modell för att skriva berättande texter  

- Matris för självskattning  

Läsa skönlitteratur  - Vilka kunskapskrav arbetar jag mot? 

- Lässtrategier 

- Modell för att läsa skönlitteratur  

- Matris för självskattning 

Informationssökning och källkritik  - Vilka kunskapskrav arbetar jag mot? 

- Hitta rätt källa  

- Vem är avsändaren  

- Modell för källkritik  

- Söktips på nätet  

- Matris för självskattning  

Läsa faktatexter - Vilka kunskapskrav arbetar jag mot? 

- Lässtrategier  

- Modell för att läsa faktatext  

- Matris för självskattning  

Skriva olika slags texter - Vilka kunskapskrav arbetar jag mot? 

- Beskrivande text  

- Förklarande text 

- Återberättande text  

- Instruerande text  

- Argumenterande text  

- Modeller för olika texttyper  

- Matris för självskattning  

Textbearbetning och respons - Vilka kunskapskrav arbetar jag mot? 

- Styckesindelning  

- Modell för att bearbeta en text och ge respons  

- Matris för självskattning 
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Bilaga 3 

 

Rubriker Innehåll 

Berättande text  - Bygga upp kunskaper  

- Läsa och lära: drömresan  

- Lära och skriva tillsammans  

- Visa vad du kan  

Återberättande text - Bygga upp kunskaper  

- Läsa och lära: koka soppa på en sten  

- Lära och skriva tillsammans 

- Visa vad du kan 

Beskrivande text  - Bygga upp kunskaper  

- Läsa och lära: Cheopspyramiden 

- Lära och skriva tillsammans 

- Visa vad du kan 

Förklarande text - Bygga upp kunskaper  

- Läsa och lära:  

*Varför är det viktigt att rädda regnskogen? 

* hur byggs ishotellet i Jukkasjärvi? 

- Lära och skriva tillsammans 

- Visa vad du kan 

Instruerande text  - Bygga upp kunskaper  

- Läsa och lära:  

*Pannacotta  

*Sushi  

- Lära och skriva tillsammans 

- Visa vad du kan 

Argumenterande text  - Bygga upp kunskaper  

- Läsa och lära: safaridröm  

- Lära och skriva tillsammans 

- Visa vad du kan 

Till läraren   
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Bilaga 4 

  

Texttyp -   Aktivitet  Förekomster   Uppgifts- 

och 

sidnummer  

Förekomster  Uppgifts- 

och 

sidnummer  

Förekomster  

Fas 
 

Skrivcirkeln Skrivcirkeln  Fånga 

förmågan  

Fånga 

förmågan  

Skrivrummet 

Fas 1 - 

Uppbyggnad av 

ämneskunskap 

skapa tankekarta 
     

 
studera 

ämnesspecifika ord 

     

 
studera bilder utifrån 

ämne 

     

 
använda olika 

informationskällor  

     

       

Ytterligare 

bidragande 

aspekter  

metakognition 
     

 
hjälpverktyg, tips och 

råd  

     

 
utskrivna 

läroplansdelar 

     

       

Fas 2 - 

Textförebilder - 

olika arbetssätt 

beskriva syftet 
     

 
beskriva struktur 

     

 
genrerelaterade ord 

/innehåll/grammatik 

     

 
fylla i lucktexter 

     

 
rekonstruera 

omkastade texter 

     

 
svara på frågor till 

text/ läsförståelse  

     

 
läsning av 

modelltexter 

     

 
reflektera över texten/ 

inre bilder  
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Ytterligare 

bidragande 

aspekter  

metakognition 
     

 
hjälpverktyg, tips och 

råd 

     

 
utskrivna 

läroplansdelar  

     

       

Fas 3 - 

Gemensam 

textskapande  

gemensamt 

textskapande  

     

 
språkliga drag 

uppmärksammas 

     

 
planering av text  

     

 
mottagarmedvetenhet  

     

       

Ytterligare 

bidragande 

aspekter  

metakognition 
     

 
hjälpverktyg, tips och 

råd 

     

 
utskrivna 

läroplansdelar  

     

       

Fas 4 - 

Självständig 

textskapande 

skriva egen text 
     

 
mottagarmedvetenhet 

     

 
planering av text 

     

       

       

Ytterligare 

bidragande 

aspekter  

metakognition 

(bedömning, 

reflektion) 

     

 
hjälpverktyg, tips och 

råd 

     

 
utskrivna 

läroplansdelar  
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Bilaga 5 Narrativ texttyp analysschema  

 

Texttyp - Narrativ Aktivitet  Förekomster   Förekomster  Förekomster  

Fas 
 

Skrivcirkeln Fånga 

förmågan  

Skrivrummet 

Fas 1 - Uppbyggnad 

av ämneskunskap 

skapa tankekarta 
   

 
studera ämnesspecifika 

ord 

2 
  

 
studera bilder utifrån 

ämne 

2 
  

 
använda olika 

informationskällor  

1 
  

     

Ytterligare 

bidragande aspekter  

metakognition 
   

 
hjälpverktyg, tips och 

råd  

1 
  

 
utskrivna läroplansdelar 

 
1 

 

     

Fas 2 - 

Textförebilder - 

olika arbetssätt 

beskriva syftet 
   

 
beskriva struktur 1 1 1 

 
genrerelaterade ord 

/innehåll/grammatik 

3 10 12 

 
fylla i lucktexter 

  
1 

 
rekonstruera omkastade 

texter 

   

 
svara på frågor till text/ 

läsförståelse  

4 
 

1 

 
läsning av modelltexter 1 

 
6 

 
reflektera över texten/ 

inre bilder  

1 
 

4 
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Ytterligare 

bidragande aspekter  

metakognition 
   

 
hjälpverktyg, tips och 

råd 

 
1 1 

 
utskrivna läroplansdelar  

  
3 

     

Fas 3 - Gemensam 

textskapande  

gemensamt 

textskapande  

2 
  

 
språkliga drag 

uppmärksammas 

1 
  

 
planering av text  

   

 
mottagarmedvetenhet  

   

     

Ytterligare 

bidragande aspekter  

metakognition 1 
  

 
hjälpverktyg, tips och 

råd 

   

 
utskrivna läroplansdelar  

   

     

Fas 4 - Självständig 

textskapande 

skriva egen text 1 3 4 

 
mottagarmedvetenhet 

   

 
planering av text 1 9 1 

     

     

Ytterligare 

bidragande aspekter  

metakognition 

(bedömning, reflektion) 

2 2 1 

 
hjälpverktyg, tips och 

råd 

1 4 1 

 
utskrivna läroplansdelar  
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Bilaga 6 Argumenterande texttyp analysschema  

 

Texttyp - 

Argumenterande  

Aktivitet  Förekomster   Förekomster  Förekomster  

Fas 
 

Skrivcirkeln Fånga 

förmågan  

Skrivrummet 

Fas 1 - Uppbyggnad 

av ämneskunskap 

skapa tankekarta 
   

 
studera ämnesspecifika 

ord 

1 
  

 
studera bilder utifrån 

ämne 

1 
  

 
använda olika 

informationskällor  

1 
  

     

Ytterligare 

bidragande aspekter  

metakognition 
   

 
hjälpverktyg, tips och råd  1 

  

 
utskrivna läroplansdelar 

   

     

Fas 2 - 

Textförebilder - 

olika arbetssätt 

beskriva syftet 
   

 
beskriva struktur 

   

 
genrerelaterade ord 

/innehåll/grammatik 

2 
 

2 

 
fylla i lucktexter 

   

 
rekonstruera omkastade 

texter 

   

 
svara på frågor till text/ 

läsförståelse  

6 
 

5 

 
läsning av modelltexter 3 

 
5 

 
reflektera över texten/ 

inre bilder  

2 
 

2 
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Ytterligare 

bidragande aspekter  

metakognition 
   

 
hjälpverktyg, tips och råd 1 

 
1 

 
utskrivna läroplansdelar  

 
1 1 

     

Fas 3 - Gemensam 

textskapande  

gemensamt textskapande  1 
  

 
språkliga drag 

uppmärksammas 

   

 
planering av text  2 

 
2 

 
mottagarmedvetenhet  1 

 
1 

     

Ytterligare 

bidragande aspekter  

metakognition 
   

 
hjälpverktyg, tips och råd 

   

 
utskrivna läroplansdelar  

   

     

Fas 4 - Självständig 

textskapande 

skriva egen text 1 2 4 

 
mottagarmedvetenhet 1 1 3 

 
planering av text 1 

 
2 

     

     

Ytterligare 

bidragande aspekter  

metakognition 

(bedömning, reflektion) 

1 1 2 

 
hjälpverktyg, tips och råd 1 3 2 

 
utskrivna läroplansdelar  

  
1 

 

 

 

 


