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Abstract 

Manilla Mossbäck (2015). Elevers skrivutveckling: Lärares strategier angående elevers 

kreativa skrivande, deras förhållningssätt till modelltexter och elevers stavande (Pupils’ 

development in writing: Teachers’ strategies in pupils creative writing , their approach of 

using text-models and of pupils spelling.) Independent Project, Swedish, Independent Project, 

Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits, School of 

Humanities, Education and Social Sciences. 

This essay has got three aims. The first is to investigate teachers’ strategies to develop pupils 

to write in a more creative way. The second is to investigate teachers’ approach of using text-

models. A further aim is to study teachers’ idea of pupils spelling. My research is based on 

literature on the subject, and five personal interviews of teachers. Therefor I use a teachers’ 

perspective in this study. The result shows that both genre-pedagogy, and process-writing, can 

be used by teachers to make pupils write in a more creative way. In fact, teachers need to use 

both genre-pedagogy and process-writing, to enable them to do so. It also shows that 

researchers have different opinions about using text-models, while the teachers are positive 

towards the idea of using text-models. The result also show that the researchers stated the idea 

of teaching pupils about spelling within a context, as well as some of the teachers did, while 

some teachers stated the idea to teach pupils in an old-fashion way. The study concludes that 

it is important for teachers to teach pupils about spelling within a context, as the pupils get to 

understand the meaning of the words as well, and can bring them into their own writing in 

order to make it more creative.  
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1 Inledning 
Det som väckt mitt intresse att skriva denna studie är om elever blir hjälpta av modelltexter att 

skriva kreativare texter, eller om modelltexter har en tendens att minska det kreativa 

skrivandet hos vissa elever. I Skolverkets text Hur lär man elever att skriva bra texter? 

(2011) framkommer att genrepedagogiken och det expressiva processkrivandet är två olika 

inriktningar som båda syftar till att förbättra elevers skrivande. Genrepedagogiken har till 

syfte att lära elever skriva texter i olika genrer. Den står enligt Skolverket i kontrast till 

processkrivande, som fokuserar på elevens personliga röst. Skolverket framhåller att det fria 

skrivandet i form av uppsatsskrivande bör stå tillbaka för det mer styrda skrivandet i 

genrebaserad skrivundervisning (Skolverket, 2011).  

 

Lgr 11 (2011) uttrycker: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr 11, 2011, s. 222).  

 

Jag har lagt märke till under mina vfu-perioder på grundlärarbildningen, att vissa lärares 

uppfattning är att lärare inte bör rätta elevers texter i de yngre åldrarna, d.v.s. årskurs f-3, då 

lärarna anser att det kan hämma elevers skrivlust. Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson (2005), 

lärarutbildare på Göteborgs universitet, betonar att skrivutvecklingen har gått från att betona 

det formella skrivandet till att betona det funktionella skrivandet, vilket har bidragit till att 

lärare av välvilja och rädsla av att göra fel undviker att lära elever angående språkets form. 

Det har, enligt författarna, bidragit till att elever inte har fått tillräcklig stöttning i det formella 

skrivandet, då speciellt stavningen har blivit försummad. Det i sin tur har orsakat att elever 

har gått miste om att utveckla sin skriftförmåga till sin fulla potential (Längsjö & Nilsson, 

2005).  

 

Av den anledningen anser jag att det vore intressant att undersöka hur lärare förhåller sig till 

elevers stavning.  Jag anser även att det är viktigt att föra upp diskussionen angående stavning 

i ljuset så att fler lärare kan få kännedom om vad forskningen anser om det, så att myten om 

att lärare inte ska rätta elevers texter ersätts med kunskap om hur lärare kan hjälpa elever till 

ett bättre stavande. Jag ämnar göra en kvalitativ intervjustudie där jag ska intervjua lärare i 

årskurserna f-3. Studien utgår därmed från ett lärarperspektiv. 
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Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver att lärarna i Skolverkets utvärdering av 

grundskolans utveckling, Den nationella utvärderingen 2003, anser att ”den formella 

färdighetsträningen, med grammatik, rättstavning och handstilsövningar, tycks ha ersatts med 

funktionellt arbete med språket” (s 17.) De uppger att de flesta lektionerna ägnas åt att 

eleverna antingen läser skönlitteratur eller skriver berättelser, vilket har orsakat att den 

formella sidan blivit bortvald. Det stämmer överens med vad lärarna i NU 03 framhåller, då 

de anger att ”minst tid av undervisningen läggs på skriftspråkets normer, […] att samtala, 

planera och ge synpunkter på text” (s. 17). Myndigheten för skolutvecklingen hävdar att 

konsekvensen av det är att grammatik, rättstavning och handstil är de moment som eleverna i 

undersökningen uppger att de klarar sämst. 20 % av eleverna anser sig inte klara av att skriva 

utan att stava fel eller att göra grammatiska fel, vilket ger följder ur ett 

likvärdighetsperspektiv, då ”en likvärdig utbildning kräver att alla elever utvecklar förmågor 

som möjliggör kommunikation med omgivningen” (s. 25). Det poängterar vikten av att lärare 

borde ägna mer tid åt att lära elever angående den formella sidan av skrivandet (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007).  

 

Kommentarsmaterialet för svenska (2011) uttrycker:  

Att ha kunskaper om ett språk innebär att man dessutom vet hur språket är uppbyggt och kan 

diskutera olika sätt att bygga en text eller andra språkliga uttrycksformer. Det ingår också att 

kunna formulera sig i tal och skrift på ett formellt korrekt sätt. […] Kunskaper i språket skapar 

en trygghet som kan bidra till att eleverna vågar delta i diskussioner och argumentera för sina 

åsikter (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Även Längsjö och Nilsson (2005) anser att stavning inte bara är en kunskapsfråga, utan även 

en trygghetsfråga, då känslan av att stava rätt möjliggör att elever vågar skriva och uttrycka 

sig. Det är ytterligare en anledning till att jag finner det angeläget att undersöka hur lärare 

förhåller sig till elevers stavning, då jag anser att det är viktigt att elever stöttas även i den 

formella delen av skrivandet, för att de i förlängningen ska våga och kunna författa mer 

kreativa texter. 

1.1 Syfte  

Mitt syfte är att undersöka hur fem lärare på fyra lågstadieskolor arbetar med att utveckla 

elevers kreativa skrivande i undervisningen. Jag vill även undersöka om de använder sig av 

modelltexter i sin undervisning. Dessutom vill jag undersöka hur lärarna förhåller sig till 

elevers stavning. Följande frågeställningar ämnar jag besvara i denna studie: 
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 Vilka strategier har dessa lärare för att utveckla elevers kreativa skrivande i 

undervisningen?  

 Använder sig dessa lärare av modelltexter i sin undervisning? 

 Hur förhåller sig dessa lärare till elevers stavning? 

1.2 Disposition 
Efter det inledande kapitlet presenteras i kapitel två metoden för undersökningen. Därefter 

presenteras undersökningens material i kapitel tre. I kapitel fyra presenteras avgränsningar. I 

kapitel fem presenteras tidigare forskning för undersökningen och i kapitel sex presenteras 

urvalet. Kapitel sju består av resultatet och kapitel åtta innefattar diskussionen. Efter det följer 

slutsatsen i kapitel nio. I kapitel tio presenteras metodkritik och slutligen i kapitel elva 

presenteras förslag på ny forskning.  

1.3 Begreppsförklaringar  
Med kreativt skrivande avser jag det egna fantasiskapandet av skönlitterära texter, som t.ex. 

sagor, berättelser och dikter. Jag avser även dagbok- och loggboksskrivande där elevers 

tankar, känslor och upplevelser kan komma till uttryck. Det kreativa skrivandet är synonymt 

med det som Ingvar Lundberg (2008), professor emeritus inom läs- och skrivforskning, 

nämner som det skapande skrivandet, vilket han beskriver som det personliga skrivandet. Det 

innefattar även en del av det som han nämner som det funktionella skrivandet, vilket innebär 

att elever skriver för ett bestämt syfte, t.ex. dagbok eller loggbok. 

Den norska didaktikprofessorn, Torlaug Løkensgard Hoel (2001), skriver att genrer kan 

förklaras som texttyper och textmönster. Hon poängterar att elever tillgodogör sig genrer 

genom textläsning, eget skrivande, samt genom andra former av språklig interaktion. Enligt 

Birgitta Norberg Brorsson (2007), lektor i svenska och svenska med didaktisk inriktning vid 

Mälardalens högskola, så är det skillnad mellan texttyp och genre då en genre kan bestå av 

flera olika texttyper som i sin tur kan ingå i flera olika genrer. Genrer kan med andra ord 

beskrivas på flera olika sätt.  

Hoel (2001) beskriver att den ryske psykologen Lev Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen visar på att elevers utvecklingspotential finns på nivån strax över den 

befintliga kunskapsnivån. Det är den biten som eleven behöver stöttning i att nå med hjälp av 

läraren eller en kunnigare kamrat. Den amerikanska psykologen Jerome Bruners begrepp 

byggnadsställning innebär ett dynamiskt samspel mellan lärare och elev, eller elever emellan, 
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vilket i praktiken innebär att den kunskapsmässigt starkare individen agerar byggnadsställning 

åt den kunskapsmässigt svagare individen genom att agera som modell för denne i sitt lärande 

(Hoel, 2001).  

2 Metod 
Studien utgår från ett lärarperspektiv, då jag ämnar göra en kvalitativ intervjuundersökning, 

där jag ska intervjua lärare. Jag ska använda mig av intervjuguide, vilket enligt den norska 

professorn i specialpedagogik, Monica Dalen (2015), innefattar huvudteman och frågor som 

ska innefatta studiens centrala områden. Närmare bestämt ska jag utgå från semistrukturerad 

intervju som Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014), som är professorer i psykologi, 

beskriver som ett manus, då frågorna mer eller mindre strikt kan följas under intervjun. Jag 

använder mig av en provintervju innan jag genomför intervjuerna med lärarna, i syfte att 

kontrollera att mina frågor överensstämmer med det jag vill undersöka. Dalen (2015) 

uttrycker att efter provintervjun kan det hända att intervjuguiden måste omformuleras, vilket 

jag också fick göra på ett par punkter. 

Inledningsvis presenterade jag de tre huvudtemana, d.v.s. själva forskningsfrågorna, för 

informanterna, som jag skulle utgå från i intervjuerna. Jag använde mig både av 

intervjuguiden och spann även vidare på det som framkom i intervjun genom att ställa 

följdfrågor. Frågorna ställdes inte alltid i ordningsföljd utan togs i den ordning som det 

passade att ställa dem utifrån vad som framkom i intervjun. Vissa av frågorna behövde inte 

ens ställas, eftersom informanten besvarat frågan spontant under intervjun, medan andra 

frågor inte ställdes för att informanten t.ex. inte använde sig av det arbetssättet. Varje intervju 

tog ca en timme att genomföra. Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av 

ljudupptagning på en diktafon, för att i möjligaste mån kunna koncentrera mig på ämnet och 

för att bevara energin i samtalet, vilket Kvale och Brinkmann (2014) framhåller är viktigt. De 

anser att intervjufrågor ska vara korta och enkla, och att den inledande frågan gärna kan gälla 

en konkret situation, vilket jag ämnar använda mig av i syfte att lätta upp stämningen så att 

informanterna blir avslappnade och därmed lättare kan öppna sig för intervjufrågorna. 

Efter att jag transkriberat intervjuerna sammanställde jag analysmaterialet i resultatet genom 

att jag jämförde likheter och skillnader i de olika intervjuerna, i syfte att se om det fanns några 

gemensamma teman. Utefter dem sammanställde jag diskussionen genom att diskutera 

resultatet med tidigare forskning utifrån ett lärarperspektiv. Till sist drog jag slutsatser utifrån 
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vad som framkommit i diskussionen som sammanställdes under slutsatser. Därefter diskuteras 

förslag på ytterligare forskning. 

Kvale och Brinkmann (2014) uttrycker att reliabilitet innebär tillförlitlighet. Jag anser att 

svaren på dessa intervjuer är tillförlitliga åtminstone i hög grad, då resultatet skulle kunna bli 

likvärdigt om någon annan intervjuare ställde frågorna till informanterna.  Intervjuresultaten 

är inte generaliserbara då antalet informanter är för få för att det ska kunna dras några 

slutsatser utifrån det underlaget. Jag vill ändå påstå att jag fått ett rikt material då alla 

informanter var villiga att bjuda på sig själva och dra sitt strå till den vetenskapliga stacken. 

Det kan ha att göra med att jag själv som intervjuare också bjöd på mig själv, genom att ge 

exempel utifrån min egen erfarenhet, vilket bidrog till att stämningen lättades upp och 

informanterna blev än mer engagerade och villiga att svara på frågorna på ett mer autentiskt 

sätt. Undersökningens validitet innebär enligt Kvale och Brinkman (2014) att jag mäter det 

jag vill mäta. Validitet vid intervju handlar om tillförlitligheten hos informanterna, vilket jag 

anser blir högre då jag har valt informanter som jag har kännedom om sen mina vfu-perioder, 

då jag känner till deras arbetssätt och strategier sen tidigare, och vet att det de uttalar sig om 

stämmer överens med de arbetssätt och strategier som de använt sig av under mina vfu-

perioder.  

3 Material 
Materialet samlades in genom att jag intervjuade fem lärare, från fyra olika skolor i två olika 

kommuner. Inför studien så hade jag mejl-kontakt med fyra av de handledare som jag haft 

under grundlärarutbildningen. Jag intervjuade samtliga lärare på deras respektive skola. En av 

dem intervjuade jag i klassrummet och de övriga i intilliggande grupprum. Det var 

informanterna själva som valde plats för intervjun, så jag antar att det var platser som de 

kände sig bekväma på. Jag informerade samtliga informanter om att de skulle få vara 

anonyma i undersökningen. 

4 Avgränsningar 
Dels vill jag undersöka det skönlitterära kreativa skrivandet och dels vill jag undersöka 

forskningens och några lärares synpunkter vad gäller modelltexter, samt deras syn på 

stavning. Jag vill alltså inte undersöka skrivande i andra genrer så som t.ex. faktatexter. Jag 

ämnar inte heller undersöka exempelvis interpunktion, ordböjning och meningsbyggnad, utan 

väljer att fokusera på stavning.  
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5 Tidigare forskning angående skrivande 
För att förstå dagens syn på skrivandet påpekar Längsjö och Nilsson (2005) vikten av att titta 

bakåt i historien för att därigenom få insikt i hur synen på skrivandet har förändrats historiskt 

sett. De framhäver att det var undervisning i stavning, välskrivning och grammatik som gavs 

preferens åt till en början, men att de kan se att utvecklingen gått mot att innehållet i elevers 

texter är det som står i fokus. Det svenska folket blev läskunnigt under 1600-talet, medan de 

blev skrivkunniga först i slutet av 1800-talet, i och med införandet av folkskolan 1842. 

Skrivning var till en början inte ett lika högt prioriterat ämne i skolan som läsning, då 

skrivandet ansågs vara en mer aktiv handling än läsandet. Folkets läsande var inledningsvis 

ett medel för kyrkan att kontrollera allmänheten, genom t.ex. katekesläsning. Skrivandet 

ansågs vara ett sätt att uttrycka åsikter, vilket inte var lika omtyckt av makthavarna, då det 

ansågs mer världsligt. Under 1800-talet var det bara elever i de äldre klasserna som tilläts 

skriva fritt, då de yngre eleverna ansågs vara i större behov av att mekaniskt tränas i 

välskrivning och rättskrivning. Reformpedagoger under 1920- och 1930-talen försökte bryta 

trenden med fokus på formen till förmån för det egna skapandet, men lyckades inte då 

rättstavningsläran var väl förankrad hos både lärare och samhället i övrigt (Längsjö & 

Nilsson, 2005). Jan Thavenius (1999), professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds 

universitet, refererar till litteratursociologen Karin Dahl som framhåller att under 1920- och 

1930-talen vann Arbetsskolepedagogiken, som har sina rötter i tyska reformsträvanden, 

terräng bland framförallt svenska lågstadielärare. Då deras tilltro till elevers egen förmåga 

steg, ökade därmed elevers eget producerade arbete, vilket bidrog till att den formella 

skrivträningen minskade. Dahl konstaterar att ” aktivitetspedagogernas skolor var öar i en 

skolvärld som satt formdrillen före det skapande språkliga arbetet” (s. 40). Anders Mehlum, 

lärarutbildare vid Trondheims lärarhögskola, (1995) informerar om att den formella 

färdighetsmodellen länge var den dominerande modellen i grundskolans 

modersmålsundervisning. Modellen fokuserade på det formella skrivandet, d.v.s. 

rättskrivning, satslära och läslig handstil. Det ansågs att eleverna genom den isolerade 

färdighetsträningen fick en alltför begränsad kunskap i att skriva innehållsrika texter, så efter 

hand övergavs modellen (Mehlum, 1995).  

Längsjö och Nilsson (2005) framhåller att det fria skrivandet nämns först i U 55, där det 

framkommer att eleverna bör ägna sig åt skriftligt berättande och därigenom uttrycka tankar, 

känslor och upplevelser på alla stadier. De betonar att det även framgår i kursplanen att 

eleverna bör få skriva fritt efter sin fantasi. I Lgr 62 förespråkades det fria skrivandet, men det 



Manilla Mossbäck 

10 
 

begränsades av tydliga ramförslag med detaljerade styrningar. Lgr 80 var läroplanen som 

förverkligade den funktionella syn som redan nämndes i U 55, då den inte var lika detaljerad i 

sitt styrande som tidigare läroplaner. Där framgår bland annat att arbetet med att lära sig stava 

ska utgå från elevernas ord i deras egna texter. I och med införandet av Lpo 94 så var det upp 

till varje skola att bestämma både innehåll och arbetssätt, vilket kunde se mycket olika ut, 

även om skolan i stort strävade efter att utveckla elevens kommunikativa kompetens. Caroline 

Liberg, professor i utbildningsvetenskap, Åsa af Geijerstam, universitetslektor i didaktik, och 

Jenny Wiksten Folkeryd, universitetslektor i didaktik, samtliga vid Uppsala universitet (2010) 

beskriver att det var populärt att arbeta med så kallad fri forskning i syfte att skapa 

självständiga elever under 1990-talet. Arbetssättet med svag struktur har kritiserats då det 

framförallt gynnade elever som kom från studievana familjer, och har därmed minskat på sista 

tiden (Liberg m.fl. 2010).  

5.1 Olika inriktningar inom skrivandet 
Norberg Brorsson (2007) framhäver att Peter Elbow, som står i spetsen för det Amerikanska 

processorienterade skrivandet, förespråkar det expressiva skrivandet, vilket förordar det fria 

skrivandet. Det går enligt Norberg Brorsson tillbaka till den engelske forskaren James Britton 

och den klassiska retorikens helhetssyn. Hon framhåller att Britton anser att skrivandets 

primära funktion är att hjälpa skribenten att ge uttryck för tankar i t.ex. logg- eller dagböcker. 

Britton och hans kollegor konstaterade, enligt Norberg Brorsson, i sitt forskningsprojekt att 

det kreativa skrivandet undertrycktes i de engelska skolorna. Norberg Brorsson skriver att ”i 

skrivsituationen är det enligt den expressiva teorin individuella och psykologiska principer 

som styr texten, inte regler och konventioner, och innehållet är viktigare än formen (s. 24). 

Det står enligt författaren i kontrast till den formalistiska syn som pedagogikprofessor 

emeritus Martin Nystrand m.fl. beskriver som under 1940-1960 talet var stark i USA och 

England, samt även i Ryssland under 1920-talet, vilket innebar att elever fick skriva med 

hjälp av modelltexter som var indelade i fem stycken enligt följande princip: inledning, 

handling som var uppdelad i tre stycken, samt avslutning. I perioden fram till 1970-talet togs 

det ingen hänsyn till elevers erfarenheter, utan skrivandet var starkt formaliserat. Den 

kognitiva inriktningen, med de kognitiva psykologerna Linda Flower och John R. Hayes i 

spetsen, fick stort genomslag i slutet av 1970-talet. Norberg Brorsson beskriver att de å sin 

sida konstaterar att skrivande är en komplicerad process som består av många 

delkomponenter. Under 1980 och1990-talen anläggs ett perspektiv med betoning på språkets 

sociala kontext, som en reaktion mot de kognitiva teorierna. Norberg Brorsson framhäver 
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Vygotskijs teorier som den gemensamma utgångspunkten för forskning kring den sociala 

kontextens betydelse. Hon tydliggör att enligt den ryska språkteoretikern Michail Bachtins 

teorier så är dialogen grunden för all kommunikation, då den individuella användningen av 

språket inte kan särskiljas från den sociala omgivningen. Norberg Brorsson framhåller att 

inom skrivforskningen kan det enligt Hoel urskiljas två olika inriktningar, dels den utåtriktade 

och dels den inåtriktade inriktningen. Den utåtriktade inriktningen ser skrivaren utifrån det 

sociokulturella perspektivet, vilket ser skrivaren i förhållande till den sociala och kulturella 

miljön. Den inåtriktade inriktningen utgår från skrivarens inre process, och har två olika 

perspektiv på vad skrivande innebär, varav den ena är en expressiv syn och den andra är en 

kognitiv syn på skrivandet (Norberg Brorsson, 2007).  

5.1.1 Genrepedagogik 

Genreskolan i Australien bygger enligt Norberg Brorsson (2007) bl.a. på språkforskaren  

M. A. K. Hallidays och sociologen Bernsteins teorier. Hon uttrycker att de kritiserar det fria, 

expressiva skrivandet. Norberg Brorsson refererar till Frøjdis Hertzberg, professor i didaktik 

på universitetet i Oslo, som påstår att genreskolan framför kritik mot det expressiva 

skrivandet, då de anser att processkrivning är elitistisk då den förutsätter att barnen läser och 

skriver mycket i hemmet, vilket enligt henne inte görs i alla hem. Norberg Brorsson anser att 

barn från hem utan studietradition inte främjas av det expressiva skrivandet, då de inte får 

någon genremedvetenhet. Professor emeritus i engelska språket och litteratur, George 

Hillocks forskningsresultat visar enligt Norberg Brorsson, att lärarstyrda och strukturerade 

aktiviteter, före och under skrivandet, underlättar för elevers skrivande, vilket även Birgitta 

Garme (2010), fil. dr i nordiska språk vid Uppsala universitet, anser.  

Hoel (2001) ställer även hon genrepedagogikens syn på genrer i kontrast till den expressiva 

synen på genrer, som hon framhåller lägger tyngdpunkten på ”skrivandet som utforskning och 

’upptäcktsresa’ och vid det individuella, språkliga uttrycket” (s. 62). Det innebär att texten får 

sitt uttryck efter hand, medan själva genren är oviktig i sammanhanget, då den inte kan läras 

genom explicit undervisning. Hoel uttrycker att Hertzberg beskriver att det expressiva 

skrivandet utgår från elevernas personliga språk, medan genreskolan utgår från modelltexter 

som är anpassade efter elevernas nivå. Hon påtalar risken att elever befäster stereotypa 

föreställningar om text och språk om de använder genretexter i form av modelltexter.  

 

Norberg Brorsson (2007) skriver att Bachtin framhåller att lärare bör synliggöra mönster i 

texter för elever genom att låta dem läsa olika slags texter, där de även bör uppmärksammas 
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på innehåll, struktur och form. Även Olga Dysthe (1996), professor i pedagogik vid 

universitetet i Bergen, anser att det är viktigt. Norberg Brorsson skriver vidare att Jon Smidt, 

professor i didaktik vid högskolan i Sør-Trøndelag, Norge, betonar att ”presentationen och 

utformningen av uppgiften, lärarens signaler om vad som är betydelsefullt, arbetssättet och 

lärarens respons” är viktiga för elevers skrivande (s. 40). Hertzberg anser, enligt Norberg 

Brorsson, att responsen, som till fördel bör göras tidigt i skrivprocessen, bör beröra både 

innehållet och formen. Norberg Brorsson refererar till Hertzberg som anser att 

genrepedagogiken inte är lärarstyrd, då lärare och elever arbetar gemensamt med att skaffa 

material, analysera modelltexter och skriva texter. 

Liberg m.fl. (2010) beskriver att genrepedagogiken är ett redskap som lärare kan använda sig 

av för att arbeta med elevers språkutveckling i olika ämnen. De poängterar att elever har olika 

förkunskaper när det gäller genreförståelse, därför är det skolans uppgift att utveckla dem, 

vilket även poängteras i Lgr 11 (2011). Norberg Brorsson (2007) betonar att det är en 

demokratisk rättighet att skrivundervisningen utformas så att det leder till att samtliga elever 

tillägnar sig ett funktionellt språk, genom att de lär sig uttrycka sig enligt de rådande 

samhällsnormerna, så att de kan delta på samma förutsättningar i samhället. Lgr 11 (2011) 

uttrycker att ”undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 

eleverna för att aktivt delta i samhällslivet (Lgr 11, 2011, s. 8). Britt Johansson, 

utbildningsledare vid Knutbyskolan i Rinkeby, och Anniqa Sandell Ring, 

projektledare/utbildare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2010) hävdar att 

lärares utmaning ligger i att ge eleverna tillgång till skolsspråket, oavsett om de kommer från 

hem där skriftspråket haft en given plats eller inte, och oavsett om de lär sig svenska som 

första eller andraspråk, så att de kan uppnå läroplanens mål och i förlängningen ges 

förutsättningar att bli aktiva samhällsmedborgare. 

Hoel (2001) beskriver att genreskolan arbetar med en skrivpedagogik som utgår från form och 

funktion där elever redan från lågstadiet och uppåt tillåts arbeta med de fyra stegen som ingår 

i cirkelmodellen, nämligen:  

 I steg ett görs en systematisk insamling av material från olika källor. 

 I steg två läser och analyserar läraren och eleverna autentiska modelltexter 

tillsammans. 

 I steg tre skriver läraren och eleverna en gemensam text utifrån den bestämda genren. 
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 I steg fyra skriver eleven en egen text som gemensamt bedöms av läraren och 

eleverna.  

Traditionell undervisning hoppar vanligtvis över steg 2 och 3 (Hoel, 2001). Språkprofessor 

Pauline Gibbons (2009), vid University of Technology i Sydney, Australien, anser att det kan 

göras när eleverna är mer förtrogna med texttyperna. Varje steg i modellen syftar till, enligt 

universitetslektor vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet Bodil 

Hedeboe och lärarutbildare John Polias (2008), att synliggöra de olika genrerna, för att 

underlätta för elever att nå framgång i skolan och i förlängningen i samhället. Johansson och 

Sandell Ring (2010) framhäver att cirkelmodellen kan användas redan från förskoleklass, då 

elever via samtal och lek kan utforska olika ämnen tillsammans med läraren.  

Genrekompetens, beskriver Hoel (2001), är starkt sammankopplad med sociala och kulturella 

faktorer och är ofta en dold kunskap hos elever. För att medvetandegöra elever angående 

genrer, så anser Hoel, att det krävs att läraren arbetar med språk och texter. Det kan göras dels 

genom att läraren utvecklar elevers genrerepertoar, och dels genom att läraren använder 

genrer som utgångspunkt för lärande och interaktion med andra individer. Gibbons (2009) 

betonar att cirkelmodellen med fördel kan användas för att ge elever koden till de olika 

texttypernas skrivkonventioner, och därmed i förlängningen göra elever kreativa och 

självständiga i sitt skrivande. Hon poängterar att cirkelmodellen även är ett sätt att visa för 

elever vilka olika texttyper som finns, så att de inte fastnar i någon eller några speciella 

texttyper på grund av okunskap om andra texttyper. Gibbons anser vidare att ju mer tid som 

läraren lägger på de olika faserna i cirkelmodellen, desto troligare är det att elever inte bara 

vågar skriva, utan att de även gör det effektivare. Om stöttningen uteblir får läraren istället 

använda tiden till att åtgärda elevers felaktigheter som de gjort på grund av utebliven stöttning 

(Gibbons, 2009).  

Eija Kuyumcu, doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, som genomförde 

Rinkebyprojektet, vilket hade till syfte att undersöka om användandet av genrepedagogiken 

medförde att elever kunde nå större måluppfyllelse i de nationella proven medverkar i 

Skolporten (2013). Där framhåller hon att i de lärarintervjuer som genomfördes så 

rapporterades att majoriteten av lärarna ansåg att genrebaserad undervisning visade på 

positiva effekter vad gällde elevernas språkförmåga, skrivförmåga och kunskapsutveckling. 

De värderade att eleverna skrev längre och utförligare texter än tidigare, samt att texterna 

hade ett tydligare innehåll. Lärarna bedömde även att eleverna lärde sig att strukturera texten i 



Manilla Mossbäck 

14 
 

olika stycken, samt att använda relevanta begrepp. Det framkom även att bland den 

genrebaserade pedagogikens fördelar är att den anger tydliga mål för lärandet, då eleverna 

känner till vad de ska göra, varför de ska göra det och hur de ska göra det. Då undervisningen, 

lärandet och bedömningen styrs av samma mål får eleverna en konkret uppfattning om hur en 

skrivuppgift lämpligen bör vara utformad i olika genrer (Skolporten, 2013). 

 

De negativa aspekterna med genrebaserad undervisning som enligt Kuyumcu framkommit i 

undersökningen i Skolporten (2013) är att undervisningen har en tendens att bli alltför 

lärarledd, i och med att läraren har en central roll i undervisningen. Genrepedagogiken kan 

även leda till att skrivandet blir alltför mekaniskt, då undervisningen kan fokusera för ensidigt 

på textens form, i stället för på textens innehåll. Det finns även tecken på att det sätts ett 

alltför stort fokus på textens språkliga och grammatiska utformning. Andra negativa effekter 

som framkom i undersökningen var att den genrebaserade skrivundervisningen styrde 

elevernas skrivande i hög grad, och därmed gjorde skrivundervisningen mindre kreativ. Vissa 

lärare i undersökningen uttryckte att skrivandet blev mindre meningsfullt för eleverna i och 

med att de skulle anpassa sitt skrivande efter förutbestämda modelltexter. Det framkom även 

enligt Kuyumcu att de lärare som inte var lika insatta i den genrebaserade 

undervisningsmodellen arbetade mer ytligt än sina mer insatta kollegor. Det orsakade att 

textens genrestruktur dominerade över innehållet, vilket bidrog till att skrivandet blev för 

uppstyrt efter en viss struktur (Kuyumcu, 2013).  

 

Den forskande läraren Mariana Sellgren (2011) som deltagit i Forskarskolan Språk och 

lärande i mångfaldsperspektiv (SLIM), framhäver att ”kritik som framförs mot 

genrepedagogiken handlar bl.a. om att den kan bli instrumentell och att eleverna drillas in 

strikta textmönster med språkliga formkrav och att detta sätt att arbeta med skrivande leder till 

ett reproducerande av genrer och av redan befintlig text” (s. 19). I Skolporten (2013) 

beskriver Sellgren att det är i själva processen i genrepedagogiken där ämnesinnehållet 

analyseras som eleverna får begreppsförståelse, vilket ger förutsättningar för att skriva egna 

texter. Hon betonar dock att eleverna inte alltid erhåller kunskap om de aspekter som gäller 

genren som sådan, utan att eleverna är fullt upptagna med att förklara och att förstå själva 

innehållet (Skolporten, 2013).  

Enligt Norberg Brorsson (2009) beskriver Hertzberg att genreskolan har kritiserats för: 

 den starka lärarstyrningen 
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  de starkt standardiserade textmönstren 

  att de inte uppmuntrar det fria skrivandet  

Vidare anser Hertzberg att genreskolan inte tar hänsyn till att genrer är föränderliga, då de är 

socialt förankrade. Hon betonar att lärare bör utgå från autentiska texter, istället för att utgå 

från texter konstruerade som modeller. Herzberg framhåller att lärare inte bör förbise det 

expressiva och personliga skrivandet, då det kan vara motivationshöjande med exempelvis 

loggskrivande. Hon poängterar att lärarens förväntningar kan vara oklara angående vad olika 

genrer fordrar språkmässigt av eleverna, vilket kan leda till att elever från språkfattiga hem 

inte får det stöd de behöver (Norberg Brorsson, 2007). Forskning tyder på att modelltexter 

kan stötta elevers genreförståelse och deras begreppsförståelse, (Gibbons, 2009; Sellgren, 

2011; Hedeboe & Polias 2008; Johnsson & Sandell Ring, 2010).  

  

Ken Hyland (2003), språkprofessor vid City universitetet, Hong Kong, uttrycker i artikeln 

Genre-based pedagogies: A social response to process, “obviously the dangers of a static, 

decontextualised pedagogy exist and must be guarded against, but there is nothing inherently 

prescriptive in a genre approach. I can see no reason why providing students with an 

understanding of discourse should be any more prescriptive than, say, providing them with a 

description of a clause, or even of stages in a writing process” (s. 27) Monica Axelsson 

professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk vid Stockholms 

universitet m.fl. (2009) refererar till Hyland som beskriver att några av genrepedagogikens 

fördelar är att den tydliggör vad elever behöver kunna för att underlätta för skrivandet i olika 

genrer. Den erbjuder även ett ramverk som både inriktar sig på den språkliga formen och 

innehållet, som i förlängningen ger elever resurser att förstå och utmana diskurser.  

 

Axelsson m.fl. (2009)  refererar till Hertzberg som framhåller att genrefrågorna alltid varit 

självklara inslag i processen i det svenska och norska processorienterade skrivandet. Hon 

anser att kritiken snarare borde riktas mot en felaktig användning av skrivpedagogiken på 

grund av en allmän omedvetenhet i skolan om vad skrivandet går ut på, d.v.s. att det ägnas för 

mycket tid åt det skönlitterära skrivandet framförallt i de yngre åldrarna, vilket även framgår i 

Nu 03. Gibbons (2009) hävdar att den berättande genren som används mycket i 

processkrivandet är olämplig att börja med, då den skrivs i dåtid. Hon anser att den 

beskrivande genren som används inledningsvis i genrepedagogiken är lämpligare att börja 

med, då den skrivs i nutid. 
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Hertzberg (2006) uttrycker att ”visserligen kan den stränga genrenormen uppfattas som en 

tvångströja, men det är också en form av tvång att vara bunden till den enda genre man kan. 

Om repertoaren saknas, saknas också möjlighet till utveckling”, (Hertzberg, 2006, s. 314). 

Hon uttrycker å andra sidan att det inte är absolut säkert att elever lär sig skriva en bra novell 

bara för att de lär sig formen för det. Hertzberg beskriver att i genrepedagogiken så är det 

alltid läraren som ger respons och aldrig klasskamraterna, till skillnad mot processkrivningen 

där kamratrespons ingår (Hertzberg, 2006).  

5.1.2 Processkrivande 

Numera är det vanligt att lärare arbetar med skrivutveckling genom processkrivande 

(Lundberg, 2008; Hoel, 2001 & Strömquist, 2007). Med hjälp av detta arbetssätt anser 

Lundberg (2008) att lärare kan ge elever det stöd och den vägledning som behövs. I den 

processorienterade skrivundervisningen är det samspelet mellan lärare och elev, samt mellan 

elever, som ger drivkraft åt inlärningen. Den traditionella skrivundervisningen var 

produktinriktad, vilket innebar att det var elevers slutresultat som kommenterades. Norberg 

Brorsson (2007) poängterar att slutresultatet även är viktigt i processkrivandet, men att vägen 

dit är lite annorlunda mot det traditionella skrivandet. Siv Strömquist (2007), fil. dr och 

docent i svenska språket vid Uppsala universitet, tydliggör att skrivprocessen omfattas av tre 

faser, nämligen en förberedande fas, en skrivande fas och en avslutande fas. Faserna kan 

enligt Hoel (2001) delas in på följande sätt: 

 Eleven samlar idéer och tankar 

 Eleven skriver det första utkastet  

 Eleven bearbetar texten 

 Eleven får feedback och bearbetar åter delar av texten  

Axelsson m.fl. (2009) skriver att enligt processkrivandet så börjar textförbättringen i fel ände i 

det traditionella skrivandet, då det är viktigt att börja med att förbättra texten utifrån innehållet 

i första hand, snarare än utifrån formalia. Norberg Brorsson (2007) konstaterar att det finns 

olika inriktningar på det processinriktade skrivandet. I inriktningen med det expressiva 

skrivandet, får formen, och därmed genren, stå tillbaka för innehållet. Däremot sätts eleven i 

centrum, till skillnad från mer traditionella inriktningar i processkrivandet. Norberg Brorsson 

refererar till Hoel som anser att processorienterad skrivundervisning innebär att läraren möter 

eleven där den befinner sig kunskapsmässigt. Det innebär att innan eleverna sätter igång och 

skriver så diskuterar läraren och eleverna först igenom det tänkta innehållet, och hur texten 
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lämpligen kan utformas. Läraren ger med andra ord eleven redskap för hur texten kan 

struktureras, vilket inte gjordes i det traditionella skrivandet (Norberg Brorsson, 2007). Garme 

(2010) betonar vikten av att läraren förbereder eleverna inför skrivuppgifter för att de ska bli 

inspirerade i sitt skrivande, och i förlängningen nå sin fulla kapacitet. Norberg Brorsson 

(2007) påstår att mottagaren är viktig i processkrivandet, då skribenten kan anpassa texten 

efter den, samtidigt som hon poängterar att det inte alltid finns en mottagare, exempelvis när 

eleven skriver dagbok eller loggsbok.  

Hoel (2001) framhåller att olika skribenter tillämpar olika skrivprocesser, då det inte bara 

finns en skrivprocess, utan många. Hon anser att det som lärare är viktigt att ha kännedom om 

att de flesta elever använder sig av flera olika skrivprocesser beroende på t.ex. vilken 

skrivnivå eleven befinner sig på, samt utifrån vilken genreförståelse eleven har. Det innebär 

att ”en praktisk skrivteori måste vara öppen för och även kunna förklara det faktum att 

skrivandet kan vara både en process där vi överför tankar och idéer till ett synligt språk och en 

process där vi upptäcker tankar och betydelser genom språket” (Hoel, 2001 s. 34). Därför kan 

lärare inte använda samma skrivstrategier för alla elever och för alla skrivuppgifter. Hoel 

förklarar att Frank Smiths begrepp skrivarklubb innebär att elever ”lär sig angående språk och 

genrer genom att delta i de språkliga aktiviteter och handlingar som äger rum inom olika 

diskursmiljöer” (Hoel, 2001, s. 63). Skrivinlärning sker när elever uppfattar sig som 

medlemmar i ett skrivkollektiv, där de kan utveckla sitt skrivande genom att de t.ex. har olika 

genrer som förebilder (Hoel, 2001). 

5.2  Elevers kreativa skrivande  
Ingvar Lundberg (2008) anser att läs- och skrivutvecklingen är en enhet som tillsammans 

utgör skriftspråksutvecklingen. Han har ändå valt att dela upp t.ex. skrivområdet i fem 

dimensioner, vilka han benämner:  

 stavning 

  meningsbyggnad och textform 

 funktionell skrivning 

  skapande skrivning 

 intresse och motivation för skrivning 

Lundberg beskriver att syftet med uppdelningen i olika dimensioner är att skrivutvecklingen 

kan ha olika utvecklingsförlopp. Det finns elever som behöver stöttning i det formella, som 

t.ex. stavning, även om de har lätt att formulera ett intressant innehåll. Och tvärtom finns det 
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elever som har fått grepp om stavningen, men behöver hjälp med att t.ex. uttrycka tankar eller 

anpassa sin text till reella mottagare. Lundberg framhäver att genom skapande skrivning kan 

elever uttrycka sina känslor, sina upplevelser, sina drömmar, sina förhoppningar och sin 

fantasi alltmer beskrivande och uttrycksfullt. Lundberg har sammanställt olika nivåsteg i de 

fem dimensionerna som han framhåller att lärare bör utmana sina elever att nå. I den skapande 

skrivningen är dessa de högsta stegen: 

 framkalla stämningar i dikter 

 uttrycka egna och andras känslor i skrift  

 skapa spänning och humor i sitt skrivande 

  ge målande och detaljerade beskrivningar av miljö och människor (Lundberg, 2008, 

s. 66). 

Om läraren strävar efter att eleverna ska nå dessa steg så möjliggör det i sin tur, enligt 

Lundberg, att läraren får elever som vill och vågar uttrycka sina tankar och känslor på ett mer 

inlevelsefullt sätt. Den skapande skrivningen måste enligt Lundberg få utrymme tidigt i 

skolan. Den bör helst bottna i personliga upplevelser som eleverna kan reflektera och fantisera 

om, som t.ex. resor. Mehlum (1995) uttrycker å sin sida att vissa lärare arbetar för ensidigt 

med det realistiska skrivandet, då vissa elever anser inte att deras verklighet är intressant nog 

att skriva om, men att de gärna hade skrivit mer fantasirika berättelser om de hade blivit 

ombedda. ”Lärarens första variationsmöjlighet ligger i att låta eleverna pendla mellan 

fantasins och realismens genrevarianter samt att skriva om andra och att skriva 

självbiografiskt” (s. 225). Mehlum anser att lärare bör anpassa skrivandet efter individen och 

inte ge samma uppgifter till alla elever, då vissa elever har lättare att uttrycka sig om de tillåts 

använda fantasin. Han bedömer att för att elever ska kunna utveckla sitt kreativa skrivande 

bör lärare tydliggöra elevernas inlärningsbehov genom att visa dem vilka inlärningsområden 

de behöver ägna sig åt för att utveckla sitt skrivande. Lärare bör t.ex. poängtera för elever att 

de bör läsa mycket för att de ska bli medvetna om olika genrer och för att lära sig angående de 

språkliga regler och konventioner som finns i språket (Mehlum, 1995).  

5.3 Ett tematiskt arbetssätt 
Lgr 11 (2011) uttrycker att:  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet (Lgr 11, 2011, s. 10). 
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Maj Björk, lärarutbildare vid Göteborgs universitet, och Carolin Liberg (1996) framhåller att 

lärare bör arbeta tematiskt genom att integrera bild, dans, drama och musik i andra ämnen för 

att därigenom möjliggöra att elevers olika sinnen får tillfälle att samverka (Björk & Liberg, 

1996). Elisabeth Berg (2011), universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet, refererar till den engelska språkprofessorn Gunther 

Kress som anser att ”elever har rätt att kommunicera med alla sina språkliga sinnen och 

uttrycka tankar och känslor via konstnärliga uttryckssätt” (s. 162). Det bedömer han att de får 

göra genom multimodala representationsformer. Axelsson m.fl. (2009) uttrycker att Kress 

anser att skolan måste förhålla sig till att nuförtiden läses och skrivs de flest texter på datorn 

och inte på papper, vilket påverkar sättet vi läser och skriver på. Kress framhäver att det både 

påverkar elevers utveckling i ämnena och deras mer generella uttrycksförmåga. Den norske 

professorn Arne Tregaton (2005) som forskat om elever kan skriva sig till läsning på datorn, 

framhåller vikten av att eleverna får arbeta två och två vid datorerna, för att bli maximalt 

motiverade, då interaktionen mellan eleverna är det som stimulerar eleverna till fortsatt 

inlärning.  

Även läraren Anne-Marie Körling (2006) förespråkar ett tematiskt arbetssätt. Hon berättar att 

Whole language, som har sitt ursprung i Nya Zeeland, har en helhetssyn på språklig 

utveckling, där utgångspunkter för lärandet är elevernas egna erfarenheter som sätts in i ett 

tematiskt, och för eleverna, meningsfullt sammanhang. Körling beskriver att den innefattar en 

arbetsmetod som heter Kiwimetoden. I den används muntliga modelltexter i syfte att stötta 

elever i skrivprocessen, då dessa ger eleverna tankar och idéer som de kan ta med sig till sitt 

eget skrivande. Innan själva skrivandet tar fart så föregår vad som kallas det muntliga 

skrivandet, då elever muntligt får försöka formulera meningar. Detta görs för att eleverna ska 

få tilltro till den egna skaparförmågan och därigenom våga författa texter. Körling berättar att 

efter den muntliga modelleringen skapar eleverna egna texter som efterliknar modelltextens 

struktur, då de muntliga modellerna visar eleverna själva meningsuppbyggnaden i texten. 

Genom att presentera tydliga modeller för eleverna, så finner de ofta modet att formulera egna 

texter, vilket är själva syftet med användandet av muntliga modelltexter (Körling, 2006).  

Björk och Liberg (1996) berättar att LTG-metoden, läsning på talets grund, som 

introducerades under1970-talet av lågstadieläraren Ulrika Leimar, innebär att lärare och 

elever skriver texter gemensamt. Då eleverna är förtrogna med dessa texter underlättar det 

läsandet av texten. Styrkan ligger i att eleverna får vara med om hela skapandet av texten, 

vilket ger eleverna en tydlig förebild till sitt eget skrivande. Björk och Liberg framhåller att 
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goda dikter och berättelser visar grundläggande strukturer för eleverna. De anser att lärare kan 

använda sig av dikter redan första skoldagen. Enligt författarna bör elever få dikter upplästa 

för sig som är skrivna både specifikt för barn, och även dikter som är ämnade för vuxna, då 

dessa vanligtvis har en djupare innebörd. Eleverna tillgodogör sig ofta dikterna på ett aktivt 

sätt genom att de skapar inre bilder som sedan kan ta sig i uttryck i visuell form, t.ex. genom 

ritandet eller att de får spela upp en pjäs om det de hört. Ett sätt att arbeta med dikter är 

genom Veckans dikt. Då läses dikten upp flera gånger under en vecka, i syfte att eleverna ska 

tillgodogöra sig både formen och innehållet. Det är även viktigt att eleverna uppmuntras att 

själva författa dikter, för att få öva sig att uttrycka tankar och känslor. Det är även bra om 

eleverna kan få möjlighet att, efter att först ha övat, läsa upp dikten högt för sina 

klasskamrater. Författarna anser att det är viktigt att lärare även utgår från andra genrer (Björk 

& Liberg, 1996).  

Mehlum (1995) redogör för att elever behöver lyssna till språket i olika genrer i syfte att lära 

sig angående språkliga regler och konventioner, då han anser att de inte kan skriva i olika 

genrer utan att först ha fått modelltexter för det. Carina Fast (2001), som är universitetslektor i 

didaktik vid Uppsala universitet, anser att högläsning och berättande är en viktig del i elevers 

stöttning, då eleven lär sig lyssna både till berättelsens innehåll och till dess form, och därmed 

lär sig hur språket är uppbyggt. Att lyssna hjälper eleverna att visualisera, vilket innebär att de 

för sin inre syn skapar bilder och ser det som händer i texten. Fast anser vidare att det är 

elevers förmåga att visualisera och fantisera som är grunden i deras egna kreativa skrivande. 

Lundberg (2008)  hävdar att högläsning innebär att elever får höra språket i en överartikulerad 

form, vilket hjälper elever att få förståelse för hur ord är uppbyggda. Gibbons (2009) 

poängterar att den lyssnande eleven dels bygger upp kunskap om språkets struktur, och dels 

får genreförståelse, vilket i synnerhet gynnar språkutvecklingen för andraspråkselever.  

Birgitta Garme (2010), universitetslektor i svenska vid Uppsala universitet, framhåller att 

genom att lärare för samtal med elever angående deras texter, så leder det ofta till en positiv 

skrivutveckling för elever. Körling (2006) poängterar att det även är viktigt att elevernas 

texter blir lästa. Hon uttrycker att i Kiwimetoden så läser alltid eleven eller läraren upp den 

skrivna texten när eleven är klar med sin skrivuppgift, antingen i helklass, eller i smågrupper.  

5.3.1 Utveckla skrivandet med hjälp av kamratrespons 

Hoel (2001) uttrycker att samtal om elevernas skrivande och texter kan bidra till att de bygger 

upp kunskap och skapar förståelse angående textskapande. Hon anser att responssamtal bildar 

en bro mellan tanke och skrift, och blir på så vis ett redskap för eleven att bearbeta texten, 
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samt för att planera det fortsatta skivandet. Samtalet kan enligt Hoel kopplas till både 

Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen, och till Bruners teori om 

byggnadsställningar, då eleverna med hjälp av dialogen kan lösa uppgifter som de inte förmår 

att lösa själva. Genom interaktion med lärare och andra elever får de tillgång till oreflekterade 

kunskaper som de förfogar över, men som de ännu inte kan aktivera på egen hand. Hoel 

framhåller att modelltexten måste ligga inom den närmaste utvecklingszonen för eleven, för 

att den ska kunna tillgodogöras av eleven. Hon anser att det är av största vikt att lärare 

använder sig av modelltexter för att öka elevers skrivförmåga, samt att läraren ställer 

utmanande frågor i syfte att utveckla elevers texter, då dessa frågor öppnar upp för olika 

tillvägagångssätt i den fortsatta textbearbetningen (Hoel, 2001).  

Strömquist (2007) skriver att det inte var länge sen som det ansågs att mönster och fasta ramar 

hämmade skrivglädjen. Hon menar att den traditionella, romantiska synen har fått ge vika för 

den mer realistiska synen att alla kan lära sig hantverket att skriva. Garme (2010) anser att det 

vanligtvis inte fungerar att eleverna skriver helt fritt även när de kommit upp en bit i åldrarna, 

då den skrivande måste ha en förståelse för vad som passar innehållsmässigt, en tänkt 

mottagare och ett klart uttalat syfte. Liberg m.fl. (2010) framhåller att det är viktigt att lärare 

visar elever hur de kan komma vidare i sin skrivutveckling. Björk och Liberg (1996) anser att 

det är viktigt att lärare tydliggör för elever att skrivandet kan användas till att uttrycka tankar 

och känslor. Lärare som skriver tillsammans med sina elever ger dem tydliga förebilder som 

visar hur texter ska vara uppbyggda, vilka eleverna sen kan anamma i det egna textskapandet 

(Björk & Liberg 1996). Strömquist (2007) poängterar att det ska ges rikligt med tid till 

skrivprocessens alla faser. Det är även viktigt att lärare ger eleverna tid åt textbearbetning i 

form av kamratbearbetning, då eleven därigenom får hjälp att ändra och omarbeta texten i 

syfte att utveckla den både innehållsmässigt och språkmässigt (Strömquist, 2007). 

5.4 Elevers stavning 
Louise Bjar (2006), som arbetar som förläggare på Studentlitteratur, beskriver att under 1900-

talet användes röda bockar och korrekturtecken för att markera stavfel i elevers texter, vilket 

ofta var förödande för elevens fortsatta skrivlust. Hon betonar att i dag kan lärare välja andra 

tillvägagångssätt när det gäller rättning av elevers texter. Längsjö och Nilsson (2005) 

beskriver att det formella skrivandet avser stavning, interpunktion, ordböjning och 

meningsbyggnad. Det funktionella skrivandet avser innehållet, kommunikationsaspekten och 

det meningsfulla i språkanvändningen. Mehlum (1995) påstår att elever som har lärt sig det 

formella har mer energi över till att använda ord och uttryck från sitt språkförråd som tidigare 
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inte kunnat utnyttjas, då den mentala kapaciteten som därmed frigörs kan användas till att 

finna lösningsstrategier på text eller satsnivå. Även Lundberg (2008) hävdar att lärare aktivt 

bör arbeta med att minska resursinsatsen som krävs i skrivandet. Han påstår att det kan göras 

genom att lärare hjälper elever att uppnå full automatisering i skrivandet. Mehlum (1995) 

beskriver att fixerings och automatiseringsteorin, går ut på att elever som upprepade gånger 

får möta ordbilder när de läser automatiserar de rätta stavningarna på orden, d.v.s. utan att 

behöva fundera över den. Han framhåller att elever även letar efter sats och textstrukturer i 

strävan att koppla samman dessa till förståliga helheter när de läser texter (Mehlum, 1995).  

Längsjö och Nilsson (2005) påstår att lärare undviker att rätta elevers texter av välvilja och av 

rädsla att göra fel, vilket leder till att elevernas ambition att lära sig stava inte tillgodoses. 

Författarna framhåller att även om den funktionella skrivundervisning är i fokus, så innebär 

det inte att lärare kan utesluta övningar av mera upprepande karaktär, då det t.ex. gäller 

formandet av enskilda ord. ”Det är alltså inte en fråga om form eller funktion utan om när och 

hur det formella skall uppmärksammas så att det blir till hjälp i utvecklingen och inte ett 

hinder för skrivandet” (Längsjö & Nilsson, 2005, s. 106). Mehlum (1995) framhäver att det 

inte går att bortse från elevernas kunskapsbehov av formalia, i och med att om en elev gör 

alltför många felaktigheter i texten så kan det leda till att läsaren missförstår textens innehåll. 

Enligt Mehlum bör lärare ägna sig åt att förbättra kvaliteten på rättskrivningsundervisningen, 

av den anledningen att om elever känner sig osäkra på stavningen så kan det leda till att elever 

undviker att skriva, eller bara gör minsta möjliga insats i skrivandet. Han betonar att det 

övergripande målet för skriftspråksundervisningen är en god skriftspråklig kompetens. 

Johansson och Sandell Ring (2010) understryker att i genrepedagogiken är språkets form 

underordnad dess funktion, då innehållet står i fokus. De framhåller dock att även om 

genrepedagogiken anser att formen är underordnad funktionen, så är även formen viktig för 

att elever ska kunna kommunicera. Även Längsjö och Nilsson (2005) uttrycker att elevers 

kunskap om stavningskonventioner underlättar för kommunikationen. 

5.4.1 Skrivträning i en kontext 

Längsjö och Nilsson (2005) anser att elever ska lära sig både det formella skrivandet och det 

funktionella skrivandet i ett meningsfullt sammanhang. De påstår vidare att den formella 

skrivträningen ska kopplas ihop med elevers textproduktion, dels för att elever ska få 

förståelse för ordens betydelse, och dels för att utveckla elevers ordförråd. Det är viktigt att 

läraren visar för eleven att stavningsförmågan ökar successivt i elevens texter, då 

motivationen för skrivandet är själva drivkraften i lärprocessen. Det kan enligt Längsjö och 
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Nilsson göras utifrån elevers texter med hjälp av processkrivandet. Körling (2006) hävdar å 

sin sida att istället för att läraren påpekar stavning så är det bättre att eleven uppmuntras till att 

själv upptäcka stavfel. Hon anser att det är genom textsamtal, läsning, samt genom att ställa 

frågor om stavning som eleven lär sig stava. Körling framhåller att elever bör läsa upp sina 

texter för varandra, för att eleven därigenom ska få möjlighet att uppfatta om något i texten är 

oklart och behöver omformuleras, eller om något i stavningen behöver ändras. Även Mehlum 

(1995) påpekar att elever bör ha tydliga mål att läsa upp sina texter för varandra, då forskning 

tyder på att elever som skriver texter som har en mottagare är mer benägna att konstruera mer 

formellt genomarbetade texter (Mehlum, 1995). 

Lundberg (2008) anser att lärare bör ge elever undervisning i ordkunskap dels för att lära 

elever angående stavning och dels för att stärka elevers ordförråd.  Mehlum (1995) anser att 

inlärning av formalia, d.v.s. regler och konventioner angående normer och rättstavning, görs 

bäst utifrån elevernas egna texter. Lundberg (2008) betonar även han att de flesta elever 

behöver direkta undervisningsstrategier för att de ska få möjlighet att få syn på 

stavningsmönster, och därigenom lära sig stava. Han hävdar att omedelbar återkoppling efter 

ett stavningsförsök, genom att eleven får se hur den korrekta stavningen ska se ut, förbättrar 

stavning mer än om återkoppling dröjer. Lundberg bedömer att elever även kan lära sig stava 

genom att utgå från minnesbilder, eller genom att skriva av ord. Kullberg (1995) anser att 

lärare inte bör påpeka elevers stavfel under åtminstone den första terminen.  

Sedan anser jag att de lärare som vill och anser att det behövs, ibland kan stryka ut och ändra i 

barns skrivande med en blyertspenna. […] Men jag tycker inte att någon av oss har rätt att stryka 

ut och skriva dit utan att först göra en överenskommelse med barnet i fråga (Kullberg, 1995, s. 

51). 

Kullberg betonar vikten av att läraren visar elever hur den korrekta stavningen ser ut, i syfte 

att lära eleven att stava. Hon poängterar dock att detta bör ske i samförstånd med eleven.  

Mehlum (1995) framhåller att utmaningen för lärare är att få eleverna att inse att de har behov 

av rättskrivningsövningar och stavningsregler, då elever lär sig bäst när de anser att de har 

användning för det i praktiken. Strömquist (2007) uttrycker att det är när elever blir medvetna 

om att det finns regler för t.ex. stavning, som de blir som mest mottagliga för aktiv 

handledning. Strömquist anser att det är lärarens ansvar att ge eleverna en ändamålsenlig 

skrivundervisning, där eleven får kännedom om skriftspråkets normer. Hon beskriver att det 

är genom det individuella samtalet om elevens text som läraren kan hjälpa eleven till ett bättre 

stavande. 
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Innan själva undersökningen kunde ta vid var det först dags att avgöra vilka som skulle bli 

informanter i undersökningen, vilket kommer att presenteras i det följande kapitlet. 

 

6 Urval  

Jag valde att tillfråga fyra av de VFU-handledare som jag haft under grundlärarutbildningen 

om de ville bli informanter i denna undersökning. Anledningen var att jag ansåg att jag skulle 

få ut mer av intervjuerna då jag känner till deras arbetssätt och därmed kan få en djupare 

förståelse för det som kommer fram under intervjuerna. Den femte informanten tillkom tack 

vare en snöbollseffekt, vilket Martyn Denscombe (2009), den engelska professorn i social 

forskning, beskriver som att man genom en person får kontakt med fler personer, vilket jag 

fick då jag frågade om mina handledare visste ytterligare någon som var villig att ställa upp 

på en intervju. Jag fick positiva besked av samtliga handledare, då de var villiga att ställa upp 

på en intervju. Några av dem kom med förslag på ytterligare någon lärare som var villig att 

medverka i studien, så jag valde ut den lärare som jag visste hade mycket med sig i bagaget 

vad gäller skrivande. Av den anledningen är två av informanterna från samma skola.  

En annan anledning till att jag valde att just tillfråga dessa lärare var att jag ville få en större 

spridning på skolor, än att t.ex. intervjua fem lärare från samma skola, då skolor arbetar 

utifrån olika arbetssätt. Skolorna jag valde är även varierande utifrån andra aspekter, så som 

att vissa är innerstadsskolor, medan andra skolor är belägna utanför själva stadskärnan. Tre av 

skolorna ligger i en mellanstor stad, medan den fjärde skolan ligger i en liten ort. Skolorna har 

även olika spridning vad gäller antalet elever med annat modersmål än svenska. Alla namnen 

på informanterna är fingerade. 

Mia arbetar i en kommunal f-6 skola med ca 300 elever. Hon har arbetat som lågstadielärare i 

13 år. Mia arbetar i en etta. Skolan ligger i utkanten av en medelstor stad i mellersta Sverige. 

Ca 40 % av eleverna har annat modersmål än svenska. Mia arbetar utifrån processkrivandet. 

 

Bea arbetar i en kommunal f-6 med ca 200 elever. Hon har arbetat som lågstadielärare i 5 år.  

Bea är klasslärare i en trea. Hon är även förstelärare. Skolan ligger i en medelstor stad i 

mellersta Sverige. Ca 40 % av eleverna har annat modersmål än svenska. Bea arbetar både 

utifrån processkrivande och utifrån genrepedagogiken.  
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Karin arbetar i en kommunal f-3 skola med ca 220 elever. Hon arbetar just nu i en tvåa. Karin 

har arbetat som lågstadielärare i 42 år. Skolan ligger centralt i en medelstor stad i mellersta 

Sverige. 1.6 % av eleverna har annat modersmål än svenska. Karin arbetar utifrån Whole 

language och Kiwimetoden, men menar att hon har gjort om dem till sitt eget, då hon har 

blandat det med lite annat, däribland processkrivande. 

Linda arbetar i samma skola som Karin (se ovan). Hon arbetar på halvtid i en förskoleklass, 

och på den andra halvan är hon kvalitetsutvecklare åt Kommunen. Även hon har arbetat på 

lågstadieskolor i 42 år. Även Linda utgår från Whole language och dess Kiwimetod, samt 

processkrivande.  

  

Emma arbetar i en f-9 skola med ca 500 elever, varav låg- och mellanstadiet har 170 elever. 

Hon arbetar i en etta. Emma har arbetat som lågstadielärare i 44 år, och arbetar numer på 

”övertid” då hon överstigit pensionsåldern med sina dryga 65 år. Skolan ligger i en liten ort. 

Av dessa 170 elever, så har 20 stycken av eleverna annat modersmål än svenska. Emma utgår 

från Montessoripedagogiken. 

Alla lärarna i undersökningen har varit väldigt villiga att beskriva sina strategier och 

förhållningssätt på ett uttömmande sätt. Såväl Linda, Karin som Emma har ett gediget 

arbetsliv bakom sig med många års erfarenhet av att arbeta med elevers skrivutveckling, 

medan Bea och Mia blomstrar för fullt i mitten av sina karriärer. Alla fem har bidragit med 

mängder av material till denna studie. Utan deras positiva medverkan hade den varit omöjlig 

att genomföra.  

6.1 Urvalskritik 
Det är viktigt att poängtera att då jag redan känner informanterna, då jag genomfört mina 

VFU-perioder hos dem, så är det lätt att jag går in med förutfattade meningar, vilket jag är 

medveten om. Därför har jag gjort mitt bästa för att koppla på forskarglasögonen både vid 

intervjuerna och vid analysen av dem. Det kan även ha varit en nackdel då det kan ha bidragit 

till att informanterna inte alltid berättat allting lika utförligt som de kanske hade gjort om jag 

inte hade genomfört mina VFU-perioder hos dem. 

7 Resultat 
Utifrån det material som samlats in i intervjuerna med de fem lärarna kommer resultatet att 

presenteras i detta kapitel. Jag har valt att kategorisera materialet efter studiens 
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forskningsfrågor. I det första avsnittet ska jag presentera det som framkom när jag undersökte 

lärares strategier angående elevers kreativa skrivande. Efter det så presenteras lärares syn på 

modelltexter, och sist men inte minst lärares förhållningssätt till elevers stavning. 

7.1 Strategier för att utveckla elevers kreativa skrivande  
Lärarna använde sig av högläsning som strategi för att därigenom få igång elevers lust till 

skrivande. Mia poängterar vikten av att läsa för eleverna, då hon anser att modelltexter visar 

mönster och strukturer för hur olika genrer kan vara uppbyggda, som eleverna kan använda 

sig av när de skriver egna texter, vilket även Linda och Karin instämmer i. Lärarna använder 

sig av bilder som hjälpmedel för att utveckla elevers tidiga skrivande, då det är ett bra redskap 

att få inspiration från. De poängterar även vikten av att använda bilden som ett redskap för 

framförallt flerspråkiga elever, för att de ska få en ökad begreppsförståelse. Mia förklarar 

angående vikten av att använda bilderböcker för de flerspråkiga eleverna, då de inte alltid har 

den begreppsförståelsen som krävs vid läsning av kapitelböcker, då de inte har så många 

bilder.  

I den här gruppen som jag har nu, där det saknas många ord och begrepp så måste man ha mer 

bilder att jobba utifrån, och då är ju bilderböcker jättebra. Vi pratar mycket utifrån bilder och 

sätter ord på dem för att skapa begreppsförståelse. (Mia) 

För att få igång elevers drivkraft att skriva så arbetar samtliga lärare med att ge eleverna 

inspiration genom samtalet om t.ex. berättelsen de läst. Mia framhäver att genom boksamtalet 

så kan läraren göra enkla analyser tillsammans med eleverna. Hon belyser vikten av att koppla 

det de läser till elevens egen verklighet, och på så vis skapa kognitiva kartor, så att eleverna 

får något att hänga upp texten på och därmed få idéer till det egna skrivandet. 

Att samtala att göra enkla analyser, att göra kopplingar. Då startar man med deras egen 

verklighet för att de får koppla till de texter vi läst. Skapa de här kognitiva kartorna, så att man 

har något att hänga upp på. (Mia) 

För att eleverna ska få syn på hur en berättelse är uppbyggd brukar Linda läsa berättelser för 

dem. Hon brukar även visa eleverna hur författare skriver berättelser för att eleverna ska få 

kunskap om det. Mia framhåller även hon att hon brukar göra berättelser tillsammans med 

sina elever för att de ska få syn på hur sagor och berättelser är uppbyggda. Till en början får 

de göra det muntligt medan Mia skriver ner texten. Efterhand går de över till att eleverna 

skriver ner berättelserna. Mia berättar att de därefter ska sammanställa berättelsen i en Big 

book, så att de sen kan läsa den. 

Vi skapar berättelser och sagor tillsammans. Där vi går igenom hur berättelser och sagor är 

uppbyggda och så. Vi berättar tillsammans. En startare, mitt, och att det knyter ihop. Nu har bara 
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jag skrivit för hand. Nu ska barnen få skriva. Sen ska vi sätta ihop det till Big books, stora 

böcker, som vi kan ta del av. (Mia) 

Både Linda och Emma poängterar vikten av att ge elever inspiration genom att ge eleverna 

början på berättelsen.  

Gå in i biblioteket och titta på ”börjor”. Vi upptäckte att Astrid Lindgren ofta börjar skriva om 

hus. Hon börjar med miljöbeskrivningar. (Linda) 

Emma betonar att hon ibland ger eleverna en plats eller ett problem att utgå ifrån, som hjälp 

på traven att komma igång med skrivandet. Hon poängterar vikten av att göra det lite 

spännande. 

’Mitt i natten på kyrkogården’. (Emma) 

Bea skildrar att hon brukar ge eleverna rubriker för att de lättare ska komma igång med 

skrivandet. När de t.ex. skulle skriva en saga om järnåldern så fick de välja på två rubriker, för 

annars hade de, enligt Bea, haft svårt att veta vad de skulle skriva om. 

Järnåldersagan var lite svårare. Då fick de välja utifrån två rubriker. […] Annars hade det blivit 

för stort och vitt. (Bea) 

Bea redogör för att hon även brukar visa olika skrivstrategier i form av stödord för att elever 

ska utveckla sitt skrivande. Hon ger dem t.ex. inledning på meningar för att de därigenom ska 

få ett mer varierat språk. 

Då måste man ju följa om man tycker att man vill ha några strategier för att de ska kunna få ihop 

mer text. Att man kan jobba med olika verktyg genom att påvisa olika stödord på vägen. Man 

kan t.ex. använda olika ord som först, sen, och till sist. […] Nu märker man att i det fria 

skrivandet i helgboken så skriver de först, sen och till sist. Då kommer det fram. (Bea) 

Bea beskriver att hon ibland använder sig av ofullständiga texter, för att visa för eleverna hur 

de kan göra för att utveckla texter genom att förlänga dem och göra dem mer beskrivande. 

Jag gjorde först en text ’Jag var i parken och sen gjorde jag det och sen åkte jag hem och sov’. 

Sen utvecklade jag det till mer beskrivande text och då beskrev jag ju mer vad jag såg. ’Det var 

jättemånga barn i parken. De hade färgglada kläder. Det var många mammor och pappor’. Då får 

de en genomgång där de kan se skillnad. (Bea) 

7.1.1  Stimulera elevers fantiserande  

En annan strategi som lärarna använde sig av var ett tematiskt arbetssätt, där de lät eleverna 

använda sig av olika uttryckssätt som t.ex. bild, film och drama, i syfte att få igång elevers 

fantasi som även kan användas i deras skrivande. Karin påpekar att hon låter eleverna måla 

mycket inledningsvis för att få igång skrivandet. Hon beskriver att i början är det bilden som 
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ger texten, då eleverna ofta börjar med att rita en bild och sen skriver en text till. Karin 

använder sig med andra ord av bilden, för att därigenom få igång elevernas skaparkrafter.  

Som nu till den här draken med de röda ögonen så kom jag på att då gör vi drakar. Då målar vi 

drakar. Fantasidrakar. Stor bakgrund och göra ett draklandskap. (Karin)  

Karin låter även sina elever spela upp berättelser som hon har läst för dem i syfte att få fart på 

elevernas fantasi. Ibland gör Karin dramaövningar med eleverna utifrån böcker som de läst. 

Då kallar hon det för att de leker teater, så att det inte ska låta så dramatiskt. 

Jag säger vi gör lite lekteater. Då tar man ner det lite. Vi leker den här teatern. Det har jag ofta 

gjort med kiwiböckerna. Att vi leker den som vi har läst. (Karin)  

Även Linda använder sig av teater för att få igång elevers fantasi och därmed deras kreativitet.  

Man kan skriva teatrar själv, men då måste man först visa hur de är uppbyggda. Vad ska den 

handla om? Du kan lyssna på dem eller du kan ha bestämt. Vi ska ha om stenåldersby. Vi ska ha 

om att laga mat. Vi ska ha om hur det är att vara barn. Men då ska de ha fått massa strategier 

innan. Fakta om hur det går till. (Linda) 

Mia framhäver att hon har använt sig av film för att öka elevers kreativa förmågor. De har 

skrivit manus tillsammans i smågrupper och därefter spelat in de olika rollspelen.  

De hade med sig kläder och liknande hemifrån, och så spelade vi in. [...] Så vi hade X-

prinsessorna, vi hade Äventyret på X-skolan, vi hade Döden på X. Det blev väldigt många olika 

genrer. (Mia) 

Både Karin och Mia beskriver att genom att arbeta tematiskt får eleverna använda sig av alla 

sina förmågor. De anser att det tematiska arbetssättet kan leda till att eleverna skriver mer 

kreativa texter, då det stimulerar både deras fantasi och uttrycksförmåga när de får använda 

sig av alla sina olika uttryckssätt. Karin beskriver att när de arbetade med bokstaven T, så 

gjorde de ett trolltema, vilket hon menar utgjorde en helhet. 

Vi läste om troll, vi målade troll, vi gjorde trollandskap. Skrev sagor om troll. Då blev det en 

helhet. (Karin) 

Mia berättar att i samband med barnboksveckan så gjorde de ett gemensamt tema om Astrid 

Lindgren och hennes figurer. Inledningsvis spelade pedagogerna upp en pjäs, därefter fick de 

lära känna olika karaktärer genom att de fick titta på film, höra bilderböcker och utdrag ur 

kapitelböcker. Mia beskriver att eleverna fick skriva fakta om Astrid Lindgren och 

fortsättning på t.ex. ett kapitel ur Ronja Rövardotter. 

Det var också ett sätt vi jobbade med skönlitteratur, drama och lyrik, men också dans, musik, 

rytmik. Alltså rim och ramsor och sådant. (Mia) 
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Linda hävdar att det är viktigt att undervisningen är lekfull för att elever ska våga släppa lös 

fantasin. Hon beskriver att lärare kan använda sig av det som de arbetar med i andra ämnen, 

som t.ex. no eller so, och arbeta ämnesintegrerat. 

Göra det lekfullt. Ta där du är. Håller du på med rymden så ta en rymddikt. För att de ska släppa 

lös fantasin. Lösa ord som barnen ska sammanställa. Vi hade parvis om rymden en rad om en 

dikt. Kan byta ordning. Ta bort onödiga småord. Perfekt sätt att bearbeta texter. (Linda) 

En strategi var att utgå från individen, då alla elever är olika och behöver ta lite olika vägar in 

i skrivandet. Linda hävdar att det inledningsvis är bra att utgå från något som eleven har varit 

med om, för att senare övergå mer till fantasiskrivande. 

Skriva om det som barnen har varit med om för att få igång dem. Att gå över till fantasi 

allteftersom. Man känner, man kan avläsa när det är dags. De slänger upp massa ballonger, men 

så håller de inte i trådarna, det är det vi måste hjälpa dem med. (Linda)  

Även Mia anser även hon att det är bra att utgå från något som eleverna varit med om för att 

stimulera deras fantasi, som i sin tur leder till att de kan skriva mer uttrycksfulla texter. 

Imorgon ska vi på Disneykonsert och när vi kommer hem ska vi rita och skriva om det. Sätta ord 

på det. Sen kan vi gå vidare, också prata om någon Disneyfigur och skriva något. (Mia)  

Bea beskriver att genom att ge mycket av sig själv så får hon igång elevers fantasi och 

kreativitet. 

Jag är väldigt larvfjantig ibland. Jag ger mycket av mig själv och kan ta upp exempel. När de kör 

fast så hittar jag på mycket väldigt spontant. Man kan lätt leda in dem på något. De får hjälp av 

bilder. De kan kopiera in en bild, då får de idéer utifrån bilden. Det är jättebra att arbeta utifrån 

bilder med mångspråkiga barn. (Bea) 

Linda framhåller att om läraren själv tycker att det är roligt, så märker eleverna det och blir 

själva inspirerade att skriva. 

Om barnen märker att man själv tycker att det är roligt så kommer det loss. Koppla in det i 

genrer. T.ex. brevskrivande. Vi skriver brev till Pippi Långstrump. Jag vände på det så att Lilla 

Björn skrev en ursäkt till Guldlock. (Linda) 

Lärarna i studien framhåller att för att utveckla elevers kreativa skrivande så är det viktigt att 

elever får skriva mycket. Linda framhäver att processkrivningen gav henne den sista 

pusselbiten för skrivandet. Linda, Mia, Karin och Emma beskriver att tankekartor är viktiga 

för att ge eleverna förslag på vad de kan skriva.  

’ Skriv, skriv, skriv. Jag tittar ut genom fönstret. Bara låta pennan en kort stund, bara skriva.’ 

’Vad tänker du på när det gäller rymden? Tänk efter själv en stund först. Sen gör vi spalter eller 

tankekarta.’ Det kan fyllas på allteftersom. ’Vad har vi fått veta mer? Då tar vi en blå färg. Ni 
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två kan ta de orden. Ni tar de orden.’ Jag kan styra det så. Då bygger du upp för de barnen som 

är ordfattiga. (Linda)  

Man kan jobba med bilder mycket. Att de kan skriva vad de ser. Tankekarta är bra eller skriva 

lite. Man sätter Pippi Långstrump i mitten och så sätter man häst, apa, flätor och pappa var kung 

och så får de skriva en mening om varje. Och så hjälps vi åt och skriver. Jag brukar skriva 

meningar, och så får de göra det på sitt eget papper. (Emma) 

När vi skriver tillsammans på blädderblock eller dator. Sagor på viss bokstav. Samlar på ord på 

viss bokstav. Tankekarta. Vad ska hända sen? Jag skriver ner. Ändra lite där och där. När det var 

klart förstorar jag texten. Klipper isär. Två elever fick rita bild till texten. Vi gjorde en bok som 

alla kan läsa. (Linda) 

Både Mia och Linda betonar vikten av att skratta och gråta tillsammans, så att eleverna dels 

får uppleva gemenskapen i gruppen, och dels att det är okej att uttrycka olika känslor, som de 

sedan kan ta med sig in i skrivningen. 

Använd livet! Ibland händer det att ett barns marsvin har dött. Då skriver vi om det. Vi gråter 

tillsammans. Då skapas något speciellt i rummet. Allt går att skriva om! Det handlar mycket om 

hur jag styr upp det. Vad vill jag uppnå? (Linda) 

Mia och Bea beskriver att i ettan arbetar de med Helgboken där elever får berätta vad de gjort 

under helgen. Mia beskriver att den tydliggör elevers skrivutveckling.  

Och så är det med dagbok, eller loggbok vad man nu väljer att kalla den. Den är väldigt bra för 

den tydliggör barnens skrivutveckling. Från början får de skriva om vad som hänt i skolan eller 

på helger och liknande de skriver i loggböckerna och det blir en väldig, vad ska man säga? Man 

ser ju tydligt hur de utvecklas eftersom man sparar texterna i samma bok. (Mia) 

Samtliga elever använder sig av datorer i deras tidiga skrivande. Bea poängterar även hon att 

det är viktigt att eleverna får syn på sitt eget lärande.  

De skriver egna texter och lägger upp egna dokument. Att de börjar skriva och sätta ihop egna 

texter. Det är jättebra för de får syn på sitt eget skrivande. Och möter upp det. De ser sin 

utveckling. (Bea) 

7.2 Modelltexter för skrivning  
Mia berättar att det under hennes trettonåriga arbetsliv har skett en stor förändring vad gäller 

fri och styrd skrivning, då det till en början var elevens eget intresse som var i fokus, medan 

det idag är mer det styrda skrivandet som är i fokus. Mia framhåller att det även har ändrat sig 

när det gäller modelltexter, vilka ibland uppfattas som att de hämmar elevers kreativitet, och 

därför tas bort från undervisningen. Enligt Mia är modelltexter åter i ropet igen.  

Det som är med mallar är att de kan hämma elevers kreativitet, […] det är därför som det har 

tagits bort ett tag. Nu har det kommit tillbaka upplever jag. […]Men det upplever jag att på de 

tretton år som jag har arbetat så har det skett en förändring. Den utbildning som jag gick, och 

som man jobbade med från början, så var det väldigt stort fokus på det kreativa skrivandet. Man 

skulle inte rätta så mycket, utan först när de var säkra på skrivandet, då skulle man gå in och 
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prata stavning, grammatik och början, mitten, slut och allt det där. Man jobbade inte så mycket 

efter genrer heller, utan det var barnens egna intressen som styrde. […] Medan nu är det mer ett 

krav att de känner till de olika begreppen så att de kan röra sig, så de kan skriva och uttrycka sig 

för det går ju igen som sagt i väldigt mycket, och då måste man ju ge dem ramar och strukturer. 

För det är ju inte så att de vaknar upp en dag och förstår hur man gör när man ska skriva en 

deckare, eller en spökhistoria eller en faktatext. Utan det måste man ju ha gett dem. Annars är 

det bara vissa barn som kommer från hem där de läser mycket som får det här. (Mia) 

Bea framhäver att modelltexter är bra för alla elever då det ger dem en tydlig struktur. Hon 

poängterar att det är viktigt att ge eleverna tydliga ramar för att de ska bli trygga och få 

självförtroende för att kunna skriva. Bea berättar att en del elever vill skriva fritt och då får de 

göra det, för hon anser att det är dumt att hämma deras skrivlust. Bea anser att det är viktigt 

att lyssna på eleverna om de tar initiativ till att skriva fritt, och låta dem göra det, då det är 

viktigt att utgå från varje individ. Även Emma anser att vissa elever klarar av att skriva mer 

fritt, och då är det viktigt att tillåta dem att göra det. 

Idag var det tre stycken som ville skriva en saga, och då får de göra det. Då vill ju inte jag 

bromsa dem. (Bea) 

Bea berättar att eleverna får skriva fritt, men att hon ändå styr dem genom att t.ex. ge dem 

rubriker för det de ska skriva. Mia skiljer på fri skrivning och styrd skrivning och anpassar 

skrivandet därefter. Vid den styrda skrivningen sätter hon ramarna, då hon i den styrda ofta 

låter eleverna öva på något, som t.ex. stor bokstav och punkt, medan i den fria skrivningen får 

eleverna skriva fritt utan krav på formalia. Hon poängterar att den fria skrivningen sker efter 

att de har samlat information om det eleverna ska skriva om, genom att de har fått höra på 

texter om det de ska skriva, tittat på film, sjungit, pysslat o.s.v. Mia gör ofta en modelltext 

genom att modellera en saga, eller en tankekarta för att eleverna ska få tillgång till 

”fantasilandet”, som hon uttrycker det.  

Jag skiljer lite grann på fri skrivning och styrd skrivning. Och styrd skrivning handlar om för 

mig att då är det jag som på något sätt sätter upp ramarna och vad som krävs. […]Och i den fria 

skrivningen där är det mer att man vill få till en röd tråd, en början en mitt ett slut. […] Ger dem 

en form för det. Med tankekartor och liknande som kan bli mer och mer avancerade. Att man 

hela tiden visar hur det kan vara. När man har så här små barn brukar jag också ganska ofta 

skriva en exempelsaga. Sen kan barnen få skriva två och två eller en och en, lite olika. (Mia)  

 

Både Mia, Karin och Linda framhäver vikten av att modellera en saga eller en berättelse för 

att ge eleverna strategier för det egna skrivandet. Linda belyser att det som läraren vill att 

elever ska lära sig måste läraren träna dem på. Om läraren t.ex. vill att eleverna ska bli bättre 

på att fantisera så måste de få öva på det. Linda beskriver att det kan göras genom att läraren 

gör berättelser tillsammans med eleverna. Hon anser att det går att börja redan i förskoleklass 
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med berättandet för att få igång elevers fantasi, för allt som läraren vill att eleven ska lära sig 

måste de träna på. Hon brukar utgå från Berättelsedjuret, med huvudet som inledning, 

kroppen händelsen, svansen upplösningen och svanstippen avslutningen. Linda berättar att de 

brukar sitta på mattan och så skickar hon runt en boll, och den som håller i bollen får berätta 

fortsättningen på berättelsen.  

Ta en boll. ’Jag gick långt in i den mörka skogen’. Sen ger jag bollen till nästa. Huvudet är 

inledningen. Kroppen händelsen, svansen upplösningen. Jag gör en tipp nu för tiden för 

avslutningen. Det är ett avslut. ’Och så levde de lyckliga i alla sina dagar’. Det blir som fyra 

delar, men den avslutande kan vara ganska kort. (Linda) 

Karin och Linda ger eleverna modelltexter genom att läsa olika slags dikter. De arbetar med 

Veckans dikt, då de läser både dikter som är skrivna av barn och av vuxna, eftersom de anser 

att det stimulerar elevernas skrivkreativitet. Eleverna får efterhand ta över diktläsandet. Då får 

eleverna läsa tillsammans två och två, för att tränas i att framföra något inför klassen. De läser 

andra barns dikter. Karin och Linda påpekar att de därigenom stimulerar elevernas egen 

fantasi- och deras eget kreativa skrivande.  

Det har jag använt att jag under en vecka läser dagens dikt. Samma dikt hela veckan. På 

fredagen brukar många hänga på. Jag plockar ur andra och spar Barnens dikt till barnen. ’Det jag 

vågar idag med en kompis vågar jag ensam imorgon’. Några dansade en dikt. Det är en 

förberedelse för att uppträda inför klassen. De har en kompis bredvid sig. De kan sjunga en dikt. 

De vill bräcka varandra i trean. (Linda) 

Bea däremot framhäver vikten av att läsa dikter utifrån elevernas nivå, så därför använder hon 

sig av barndikter för att ge barnen modelltexter som hon anser passar deras nivå. Bea 

tydliggör att det måste finnas utrymme för eleverna att skriva fritt, och därför arbetar hon utan 

mallar i diktskrivandet.  

Hela tiden ge dem stoff. Jag letar upp vad andra barn har skrivit så att det blir på deras nivå. Inte 

att jag sätter mig och skriver att nu är det höst. För jag har ju en annan upplevelse än ett barn. 

Om jag vill komma till barnens kunskapsnivå så måste jag lägga mig på deras kunskapsnivånivå. 

(Bea) 

Karin och Linda anser att lärare ska ge eleverna modeller innan de själva får börja skriva för 

att ge dem en struktur. Först börjar de med att läsa en berättelse för att eleverna ska få höra 

hur den är uppbyggd. Efter det så samtalar de med eleverna angående hur berättelsen är 

uppbyggd och hur elever kan göra en liknande berättelse. När eleverna ska skriva så berättar 

Karin att först så samtalar hon med hela klassen angående vad de ämnar skriva om. Hon 

framhåller att efter ett tag så upplever vissa elever att de vet vad de ska skriva om, då får de gå 

och sätta sig på sin plats och börja skriva. Karin påpekar att till slut har hon bara några elever 
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kvar som behöver extra hjälp att hitta på vad de ska skriva om. Då bollar de idéer tillsammans 

tills de till slut kommer på något de vill skriva om.  

Jag säger inte bara att vi går och sätter oss och skriver. (Karin) 

Karin berättar att hon brukar låta eleverna göra ordlistor, därefter får de komma på ord till 

t.ex. en spökhistoria. Där efter får de läsa upp orden, så att de andra eleverna ska kunna ta del 

av orden och kanske tillföra dem till sin lista. Listorna kan de ha som stöd när de skriver 

berättelsen. 

Nu ska vi skriva om spöken. Då får de varsitt papper. Ibland får de göra en lista på alla ord de 

kommer på. Sen får de läsa upp tre ord var. ’Oh, wow vilket bra ord hon har! Monster. Det vill 

jag också ha!’ ’Hör du några bra ord så sätt dit det’.  (Karin) 

Karin beskriver att när hon startar upp skrivandet så sitter de först i en ring på mattan och då 

samtalar de först om boken hon läst. Därefter frågar hon om någon vet vad han eller hon vill 

skriva om. Då går några elever iväg och sätter sig och skriver. Därefter har Karin en liten 

grupp kvar som hon får hjälpa igång med skrivandet genom att de bollar idéer tillsammans i 

den lilla gruppen. Karin berättar att det brukar vara ungefär samma elever som hon har kvar 

varje gång. Hon beskriver att det nästan i varje klass finns elever som har svårt för att 

fantisera ihop berättelser och som därför hellre skriver faktatexter. Karin anser att det är 

viktigt att utgå från elevers intressen för att stimulera deras skrivande. 

Man måste in i barnens värld på något sätt. (Karin)  

Karin framhåller att det är viktigt med en introduktion till varje lektion, för att hjälpa eleverna 

med att komma igång med sitt skrivande på nytt. Hon berättar att det ofta är en minilektion i 

ett bestämt syfte som hon anser att eleverna kan ha användning för i det fortsatta skrivandet. 

Eller också kan det vara så att vissa elever får läsa upp sina texter för att ge inspiration till de 

andra eleverna.  

Nästa lektion så är det inte bara att sätta sig och skriva. Jag kan ha en liten minilektion om 

stavning, eller stor bokstav och punkt. Vi lyssnar på några börjor. Eller så tar jag upp något som 

jag har sett. Som en introduktion. Håller man på och förarbetar så är de förberedda. (Karin) 

Linda och Karin arbetar redan från förskoleklassen med att utmana elevers kreativa skrivande 

genom att ge dem modelltexter i form av dikter. De utgår både från vuxnas dikter och från 

barns dikter, då de anser att de kompletterar varandra. Både Linda och Karin anser att det är 

bra att börja med diktskrivande tidigt för att alla elever kan känna att de lyckas med det. De 

betonar att det är av största vikt att elever känner att de lyckas så att de vill skriva igen nästa 

gång. Linda framhåller att det är viktigt att eleverna känner att de är medlem i skrivandets 
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klubb. Hon poängterar att läraren bör berätta för eleverna att det de känner och tänker, det kan 

de skriva.  

Det du vill åt är barnens tänk. […] De får självförtroende. ’Jag är en som kan skriva. Jag är 

medlem i skrivarnas klubb.’ (Linda)  

Bea arbetar med dikter genom att de först får lyssna till andra barns dikter, och därefter får de 

skriva egna dikter utan malltexter. 

Här får ni skriva fritt säger jag. […] Deras egna upplevelser. Alltså inga mallar! Det är deras. 

Det är barnens. Varför ska jag göra det? De kan forma sin egen. […] Här är det bra att ha det 

fria. (Bea) 

Mias elever arbetar med dikter utifrån temat vänskap, där de får använda sig av Bamse som 

förebild. Mia uttrycker att hon låter eleverna skriva fritt efter att först ingående ha diskuterat 

hur man är en bra kompis, läst upp mängder av dikter angående vänskap och sett på filmer 

angående kompistemat.  

Jag tänker att nu ska vi inte utgå från mallar. Nu får det bli som det blir tänker jag. (Mia)  

Emma börjar redan i ettan med att ge eleverna malltexter för dikter, t.ex. genom att ge 

eleverna början på dikten, så att de lättare kan komma igång. Mia anser att mallar för dikter 

passar bättre i trean, då eleverna har kommit längre i sin utveckling.  

Jag jobbade jättemycket i min förra trea med de begreppen som vi har i trygghetsplanen. 

Självkänsla, trygghet, empati. Och då jobbade vi med diktskrivande kring våra värdeord. Då 

gick de i trean och då är det också lättare och de har ett annat tänk. Och då arbetade vi med 

mallar, och med olika former av skrivande. (Mia) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7.2.1 Bearbetning av texter 

För att det ska finnas en mening med själva skrivandet så poängterar samtliga lärare att 

eleverna får läsa upp sina texter för att de genom att lyssna till varandras texter ska utveckla 

sitt eget skrivande. Karin anser vidare att det är bra om berättelsen inte är helt färdig, då syftet 

är att de ska lära av varandra och komma med tips på hur berättelsen skulle kunna utvecklas.  

I slutet av lektionen kan man stanna upp och låta några barn läsa upp sin berättelse. Då blir de 

andra inspirerade av det. Det är nästan bra om man inte är klar. Vad tycker vi är bra i den här 

berättelsen? Vad skulle hon eller han kunna tänka på i fortsättningen? (Karin) 

Mia, Karin och Linda arbetar med kamratbedömning i form av ’two stars and a wish’. De 

modellerar för eleverna hur de kan uttrycka sig när de ger stjärnor och önskningar. I ettan är 

det bara positiv bedömning i form av guldstjärnor, för att sedan i trean övergå mer och mer åt 
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att låta eleverna be om önskningar. Karin och Mia berättar att de har byggt upp arbetssättet 

genom att vara tydliga förebilder där de har arbetat med att ge eleverna modeller så att de vet 

hur de kan uttrycka sig när de ger positiv feedback. De anser att det är viktigt med respons för 

att eleverna ska få hjälp med att förbättra sitt skrivande, så att de i förlängningen lär sig skriva 

mer kreativa texter. Bea har arbetat lite grann med kamratbedömning men framhåller att hon i 

framtiden skulle vilja arbeta mer aktivt med det. Samtliga lärare framhåller vikten av en aktiv 

mottagare. Linda är noga med att göra upp med eleverna innan om hon ska läsa deras texter 

eller inte. Hon anser att det är viktigt att eleverna känner till om att det som de skriver ska 

läsas av andra, då det är viktigt för dem att känna till om de har en mottagare eller inte. 

Respons det gör vi ju nu, när de läser upp.  Då ska de ge guldstjärnor. Guldstjärnor och en 

önskan. Vad ska du tänka på nästa gång? […] Då brukar jag modella lite först för att de ska veta 

vad guldstjärnor är. Jag har talat om att ’Den där meningen tycker jag är så fantastisk! Vilken 

bra början! Eller slutet’. Jag ger exempel på vad guldstjärnor innebär. Och lika med a wish, en 

önskan, man måste ge exempel på vad det är. (Karin) 

Sen tycker jag att det är jätteviktigt att både när det gäller styrd och fri skrivning att det finns en 

aktiv mottagare. […]Vi jobbar jättemycket med stjärnorna, men inte jättemycket med vad de kan 

önska i ettan. De vet inte riktigt vad de kan önska. Men det kommer i trean. […] Det kan även 

vara att du får läsa din nallesaga för din parkamrat. […] Men det är viktigt med en aktiv 

mottagare tycker jag för att det ska vara värt någonting det arbetet de gör. Och att de förstår att 

vi vill lyssna till det de skriver och att det är viktigt. Och då gör de sitt bästa om de vet att någon 

vill lyssna på det. (Mia) 

Det där tänkte jag att de skulle få börja med. Det skulle jag vilja. Kompisbedömning. Byta och 

titta. I ettan får de läsa upp helgboken. Där har jag haft lite allmän kompisbedömning. ’Vad 

tyckte ni om det?’ (Bea) 

Karin, Linda och Mia anser att eleverna vågar uttrycka tankar dels genom att de får öva på det 

tidigt och dels för att de får strategier för hur de kan ge positiv feedback genom att lärarna är 

tydliga förebilder. Mia poängterar vikten av att ha en god samtalsmiljö i klassen, för att 

eleverna ska lära sig att ge konstruktiv kritik. 

Jag tycker att har man tränat dem i det här, för det är ju det de handlar om att ge dem strategier. 

Då tycker jag att de vågar uttrycka sig. […] De blir bra på att ge konstruktiv kritik och lyfta 

varandra. Och hjälpa varandra. Och våga uttrycka vad de tycker och tänker. (Mia) 

Karin beskriver att det är viktigt att eleverna får läsa upp det de skriver, så att det blir 

meningsfullt att skriva. Om eleven inte kan läsa så hjälper Karin eleven att läsa upp texten. 

Hon påpekar att det är viktigt att eleven får hålla i boken för att eleven ska känna att det är 

hens text, och inte lärarens. Karin berättar att då känner sig eleven stolt över att vad den 

skrivit och får därigenom lust till fortsatt skrivande. Karin berättar vidare att när eleverna 

kommit lite längre i sitt skrivande kan de läsa upp sina texter för varandra i smågrupper.  
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Linda och Bea berättar att för att elever ska få förståelse för att det är viktigt att bearbeta 

texter så kan de få klippa isär dikter och flytta om meningarna. Båda två framhåller att det 

även kan göras på smartboards.  

Klippa isär orden på en originaldikt. Göra om dikten. Vet inte hur originaldikten är. Klistra ihop. 

Flytta på en smartboard. Visa på en annan dikt och sen får de göra på en annan. Får nya dikter. 

Så kan man även göra med ett barns dikt. Fotar av den. Kopierar av den. Klippa sönder ett barns 

dikt. Ta en kopia. ’Idag ska vi experimentera.’ (Linda) 

Bea anser att det är bra för alla elever att göra på det viset för att de ska få syn på språkets 

uppbyggnad, men hon anser att det är extra viktigt att synliggöra det för elever som har 

svenska som andraspråk.  

7.3 Lärares förhållningssätt angående elevers stavning 
Det råder lite olika uppfattningar angående vilket förhållningssätt lärare bör ha angående 

elevers stavning. Men i de flesta fall är lärarna eniga om hur de bör förhålla sig. Samtliga 

lärare i studien uttrycker att de aldrig rättar elevernas texter i ettan. Därefter går deras 

förhållningssätt isär, då det råder skilda åsikter om hur lärare ska gå till väga när det gäller 

rättandet av elevers texter. Lärarna är dock överens om att det är väldigt individuellt och beror 

på vart eleven befinner sig kunskapsmässigt. De är även eniga om att rättningen av elevers 

texter alltid ska ske i positiv anda. Karin poängterar t.ex. att det alltid går att hitta något 

positivt i en elevs text. 

Jag tycker att det är väldigt individuellt. Där barnet är. Det kan vara en slutgiltig kommentar på 

slutet. Men den ska vara positiv. Det går alltid att hitta något positivt i en berättelse. (Karin) 

Karin beskriver att hon rättar elevers texter under tiden som de skriver dem. Det är först i 

trean som hon rättar i efterhand genom att sätta dit post-it lappar där hon ger kommentarer. 

Där ber t.ex. Karin eleven att skriva med dubbelteckning, eller att skriva lite mer utförligt, 

beroende på var eleven befinner sig i sin utveckling. 

Jag rättar nog mer under tid när de skriver. När jag går runt. I trean går jag in och rättar lite mer. 

[…] I trean samlar jag in efter varje gång och så kanske tar en post-it lapp och sätter den i boken. 

’Tappade stavas med två p’, om den eleven kommit så långt i sin utveckling. ’Jag förstår inte 

vad Pelle menar här. Kan du skriva lite mer?’ Jag kan ge lite kommentarer. (Karin)  

Linda går aldrig in och rättar i elevers texter. Däremot kan hon ge dem tips om att det finns 

ord som inte är helt rätt. Linda framhåller att det är bättre att eleverna själva får syn på sina 

skriftliga fel, då det är så de lär sig att stava. 
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Jag går aldrig in och säger ’nej men hur har du skrivit här?’ Däremot kan jag ge dem hintar om 

att det finns ord som inte är helt rätt. ’På den här sidan finns det fem ord som jag vill att du ska 

titta extra noga på. Gå in och titta. De fem orden ska stavas på ett annat sätt’. (Linda)  

Emma anser att det är fel på läraren och inte på eleven om läraren väljer att markera stavfel på 

ett osympatiskt vis. Hon framhäver att det är viktigt att individanpassa rättningen av elevers 

uppgifter och texter, och att det ska ske i positiv anda.  

I ettan har de precis lärt sig skriva, så då kan man inte peka på det som är fel. […] Om en elev 

får rött bock, bock, bock sida upp och sida ner då är det ju något fel på läraren. Det är ju ingen 

mening och skriva om allt blir fel. Då är det läraren som har gjort fel. Utan man ska ju 

uppmuntra. (Emma)  

Emma berättar att hon upplever att elever blir avbrutna sitt skrivande om hon går in och rättar 

under tiden som de skriver, så det brukar hon undvika. 

De blir väldigt låsta när de skriver fritt om man går in och rättar, så det är jag försiktig med. 

(Emma)  

Bea stegrar rättningen allteftersom. I ettan rättar hon ingenting, medan i tvåan rättar hon lite 

grann. I trean däremot så rättar hon elevers texter om de själva tar initiativet till det. Det 

händer också att hon går in och kommenterar elevers texter direkt på datorn medan de skriver. 

I ettan rättar jag ingenting. I tvåan går jag in och petar lite grann och då börjar jag med de som 

klarar av att få lite. […] I trean så frågar de hela tiden ’hur stavas det?’ ’Två snyggingar, 

dubbelteckning’. För trean är summa summarum, då har de mer. Inte att de ska kunna stava allt 

rätt. […]Lite grann så. Tar de initiativen så då. (Bea) 

I tvåan arbetar Bea mycket med målbilder genom att säga till eleven att nästa gång vill jag att 

du skriver så här. De behöver alltså inte ändra i den texten de arbetar med, utan i texten de 

skriver nästa gång så ska de tänka på det. I trean får eleverna mer aktivt ändra i texten som de 

skriver, då Bea mer uttalat poängterar eventuella stavfel för eleverna. 

Till nästa gång vill jag att du gör så här. Jag jobbar mycket mentalt. Nästa gång så kommer du 

skriva så tror jag. Då har de med sig den bilden. De ändrar inte i texten. I tvåan säger jag att 

nästa gång. I trean kan jag till och med säga att nu tar du ett e där istället för ä. (Bea) 

Bea förtydligar för eleverna i tvåan att talspråket och skriftspråket skiljer sig åt, genom att vi 

talar på ett sätt och skriver på ett annat sätt.  

Jag pratar om tal och skriftspråk i tvåan. Vi säger på ett sätt och skriver på ett annat. De hamnar i 

det här ’sovde’. De orden ändrar jag på lite. […] ’Jag var på badhuset. Var du på badhuset? Eller 

var du i badhuset’. En del barn frågar heter det i eller på. Har de intresse så kan man gå in och 

rätta. (Bea) 

Karin berättar att för att eleven ska få syn på sina stavfel så kan hon läsa texten för dem så 

som den är skriven. Då kan det hända att de märker att det fattas något. Om Karin märker att 



Manilla Mossbäck 

38 
 

det är många elever som gör liknande fel så kan hon ta upp det vid nästa lektionstillfälle 

istället för med de specifika eleverna.  

Vi har jobbat lite med dubbelteckning. Vi har pratat lite om att det ska vara en eller två. En del 

har börjat fråga nu. Nu räknar inte jag med att de kan det här. Men de har i alla fall förstått, ja att 

det finns något. […] Man kan lägga ribban där de är. [… ] Om man samlar in och märker att 

många i klassen gör samma fel. T.ex. ’Det var en gång med’ med o, då kan jag ta upp det på 

nästa lektion. (Karin)  

Samtliga lärare anser att angående elevers stavning så är det viktigt att anpassa efter varje 

elev. Enligt Mia är det viktigt att ha en fingertoppskänsla så att eleverna inte känner sig 

kränkta när hon rättar deras texter. Småorden vill Mia gärna att de automatiserar redan i ettan, 

men påpekar att det är först i tvåan som de börjar arbeta mer med specifika ljud så att eleverna 

ska lära sig angående stavning.  

Att de är med på genomgångar och att de lär sig en form, men sen om de väljer att ta en annan 

väg så måste det finnas utrymme för det. För det kreativa. Man vill att de ska ha en bas, men sen 

ska de kunna välja själva. […] Och sen att de ska kunna välja från de strategier som funkar för 

dem. Det gäller att lära känna sina elever. Det handlar ju om att bygga relationer och se vem de 

är och försöka hjälpa dem att sätta ord på vilket sätt de lär sig, men också ge dem strategier så de 

har något att välja av. […]Vissa ord vill vi ju gärna att de ska kunna stava, men det är ju inget 

generellt krav i ettan med stavning, däremot i tvåan och trean jobbar man på ett annat sätt 

språkligt. Då jobbar man med specifika ljud så att de ska kunna stava rätt. (Mia) 

Mia uttrycker att det är skillnad på den fria och den styrda skrivningen, då hon hävdar att i 

den fria skrivningen rättar hon ingenting i trean heller, om inte eleven ber om det för då är det 

viktigt att eleven få hjälp. 

Men samtidigt är det åter igen skillnad. I den fria skrivningen rättar jag ingenting. Inte i trean 

heller. Om de inte ber om det, och ber de om det då ska man ju vara där så mycket man bara 

kan. Men de får även söka själva på datorn eller slå upp i ordböcker eller liknande och hjälpa 

varandra. (Mia)  

Linda anser att eleverna ska få skriva utan att bli bedömda. Mia anser även hon att det måste 

finnas ett forum där själva storyn är i fokus, där eleverna kan få uttrycka sin fantasi utan att bli 

rättade och bedömda. Hon bedömer att det är viktigt att läraren håller isär för sig själv när 

läraren väljer att rätta elevers texter, så att läraren kan göra ett medvetet val angående detta. 

Mia poängterar att det är viktigt att medvetandegöra för eleverna när de ska fokusera på det 

formella, och det görs bäst i den styrda skrivningen.  

Jag gör skillnad på fri och styrd skrivning för det måste finnas ett forum där man inte blir rättad 

och blir bedömd, utan här är det själva storyn i sig själv. Och bilderna till. Medan i den styrda 

skrivningen då har jag ett krav på dig. Nu tränar vi det här. Det här är målet. Jag brukar ofta säga 

att nu tränar vi det här, det betyder att ni kommer behöva ändra en del, för det är det här vi tränar 

på, och då är de ju medvetna om det och bryter inte ihop och tycker inte att det är jobbigt. 
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Medan annars säger jag att nu skriver vi bara. Nu struntar vi i stavning och allting, om ni inte 

själva vill, för nu är det mer fantasin. (Mia) 

Mia framhäver att det är lusten till skrivandet som är drivkraften till skrivandet, och den måste 

läraren värna om genom att inte gå in och rätta i elevers fria skrivande.  

Det som jag tycker är viktigt i det fria skrivande är att man inte går in och rättar för mycket. Inte 

har för mycket pekpinnar. Det är ju lusten till skrivandet, att man har något att berätta, 

fantasilandet. Det finns inget rätt och fel. (Mia) 

 

7.3.1 Begreppsinlärning i en kontext  

Det råder olika åsikter angående hur ordförståelse kan läras in. Linda och Mia arbetar med 

begreppsförståelse utifrån tanken att bygga upp en förståelse för världen för eleverna. Det gör 

de genom att arbeta med begrepp i syfte att ge eleverna ordförståelse. Bea och Emma arbetar 

med Veckans ord i syfte att lära eleverna en bättre stavning. Bea arbetar dock även med 

begrepp, då hon arbetar med genrepedagogik. Emma individanpassar orden efter elevens nivå.  

Karin låter sina elever träna på ord genom att de får öva på att skriva av ord. Även Karin 

nivåanpassar orden genom att hon ibland lägger till lite svårare ord för de elever som behöver 

en större utmaning. Karin framhåller att lärares uppgift är att hjälpa elever att lära sig stava. 

Sista åren har jag haft åtta, tio ord som jag har haft i veckan. Så har de fått öva att skriva dem 

varje morgon.[…] De får alltså titta på orden. De får skriva av orden. Jag vill ju ge dem chansen 

att lära sig stava orden. […]Man ska inte vara ute efter att sätta dit dem. Man ska hjälpa dem. 

(Karin)  

Linda använder sig av temaord, i form av olika begrepp som eleverna får lära sig betydelsen 

av, och även hur de stavas. Hon berättar att eleverna upplever att det är viktigt att lära sig 

orden om de får göra det i ett sammanhang. 

När vi jobbar med dinosaurier så har vi massa temaord uppsatta på tavlan. Föräldrar undrar om 

de inte ska lära sig att stava. Jo, det ska de. Men vi använder det. Titta här. De här orden ska de 

lära sig. Astronaut. Temaorden på tavlan. De ska känna att det är viktigt. (Linda) 

Mia använder sig inte heller av Veckans ord, däremot arbetar även hon med ämnesspecifika 

ord i en kontext för att bygga upp förståelsen av världen för eleverna. 

Ämnesspecifika ord är ju jätteviktiga. Och det jobbar man ju mer aktivt med, som den här 

veckan nu ska alla veta vad knorr, tryne, klöv, kulting, galt och sugga är för det är våra 

ämnesspecifika ord den här veckan som ska ingå i olika typer av texter. Och då skriver vi om 

grisen i faktatexten, sen som sagt om de skriver en låtsasberättelse, ja då är det ju något helt 

annat. Det blir olika fokus och olika mål. Så man jobbar med ord och stavning och begrepp, men 

det ingår mer i en helhet. Det heter klöv, det heter inte fot. Man bygger in det i en helhet för att 

skapa den här världen för dem. (Mia) 
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Bea låter eleverna lära sig beteckningar på t.ex. olika yrken genom att göra charader. 

Jag drar kort och så får de göra charader, utifrån yrken. En smed, en klockare. De här små gillar 

uppdrag. Då får de begrepp och nya ord. (Bea) 

Mia hävdar att samtalet är viktigt, då det lyfter elever till nästa nivå. Hon anser att läraren 

behöver stötta eleven i sitt skrivande, och påpekar att det även är bra med kamratstöttning. 

Mia anser att kommunikationen är grunden för inlärningen då det stärker både den som 

hjälper sin klasskompis och den som lär sig. Därför anser Mia att det gäller att bygga upp en 

fungerande klassrumskommunikation. 

Om jag ser att ett barn är redo för att gå in på dubbelteckning, då är det dags för mig att börja 

prata om det med det barnet. Främst är det viktigt att dela upp den styrda och fria skrivningen 

för sig själv, att man tillåter sig att inte rätta och bara fokusera på den biten utan att man försöker 

se det positiva i texten och lyfta det. Det gäller ju att vara där. Egentligen ska man ju rätta 

tillsammans och ha ett samtal kring det. Det ger ju inte jättemycket att sitta och gå igenom långa 

texter i efterhand. Utan det är ju där och då. Och det är därför som det är bra att jobba med 

bordskamrat också. (Mia) 

Bea berättar att de sen ungefär ett år tillbaka arbetar med genrepedagogik på lågstadiet på X-

skolan. Hon framhåller att de arbetat något längre på mellanstadiet. Bea hävdar att när hon 

använder sig av cirkelmodellen så får hon med alla de olika stegen. Hon nämner att hon 

känner sig trygg med det arbetssättet, och i och med att hon känner sig trygg så blir eleverna 

trygga.  

Cirkelmodellen är jättebra, speciellt får oss som har en mångfaldsskola. Som har många 

andraspråkselever. När man jobbar med den så känns det som att man får med av allting. (Bea) 

Bea beskriver att cirkelmodellen går att använda i alla ämnen. Hon anser att den är speciellt 

bra för det naturvetenskapliga ämnet som har lite svårare texter. Bea framhåller att i den 

traditionella skrivundervisningen blir det ett för stort gap för eleverna mellan själva 

genomgången och att de själva ska författa sina texter. Cirkelmodellen däremot, menar Bea, 

stöttar eleverna hela vägen. 

Det blir så stort hopp. Hur ska jag göra? Det blir stopp för många barn. (Bea) 

Bea anser att texterna blir begripligare för eleverna när hon använder sig av cirkelmodellen, 

som ingår i genrepedagogiken som jag nämnt tidigare, då texterna synliggörs bättre antingen 

via projektorn eller via smartboarden. Eleverna får lära sig olika begrepp och utvecklar 

därmed sitt ordförråd. Hon poängterar att de elever som vill skriva själva får göra det – då hon 

inte vill hämma någons skrivlust. 
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Jag tycker att man möter upp texterna på ett annat sätt. Vi jobbar mycket med att plocka ut 

orden, stödorden och svåra ord. Och då får man ju upp texten mer att den blir synlig. […] Då 

möter man ju orden mycket mer. (Bea) 

Lärarna tränar ord och begrepp på lite olika sätt. Bea och Emma använder sig av det 

traditionella sättet genom Veckans ord, medan Karin, Linda och Emma tränar på ord genom 

begreppsinlärning i en kontext. Bea använder sig av en blandmetod då hon även lär eleverna 

begrepp genom genrepedagogiken. Hon har även en Målordsburk där elever får lägga ord som 

de inte förstår i olika texter. Bea tar upp några ord då och då och går igenom tillsammans med 

eleverna vad de betyder, och då får de också syn på stavningen, poängterar hon. 

I ettan är Veckansordboken jätteviktig för att man ska knäcka koden. I ettan är det tre 

bokstavsord. De här små orden. Sen i tvåans Veckansordbok så är det lite svårare. Nu i trean var 

det ju också det, men vi har även gjort så att vi har tagit fram barn. ’Nu får ni välja ett ord.’ Och 

då skriver vi det ordet. Vi har tagit tio ord varje fredag. Då har de tyckt att det har varit jättekul 

för att då väljer de sax och de tar jättekrångliga ord, eller bara Messi eller något. Både roligt blir 

det då och att utifrån dem själva. […] Vi har ju Målordsburken också. Så fort de hittar något 

svårt ord i texter som vi läser eller i bänkboken så skriver de ner orden och lägger det i burken 

och så tar jag upp fem ord ibland. Och så pratar vi om dem. (Bea) 

Emmas elever får träna på stavning dels genom ord från Montessori-pärmen, och dels genom 

Veckans ord. Emma förtydligar att det inte är farligt, då det är ganska enkla ord. De som har 

kommit längre får svårare ord, för att utmanas. Emma berättar att de får rätta varandras ord. 

De får ta sex ord, och de som kommit längre får ta svårare ord, och så har de rättat varandras. 

[…] Det är väldigt individanpassat. Sen har vi haft Veckans ord-böcker. Det är tio ord, och så får 

de träna på det. I tvåan och trean får de läxa och så förhör jag det på fredagen. Det är inget farlig 

egentligen, för det är ganska enkla ord. (Emma) 

7.3.2 Skriva och bearbeta texter på datorn 

Samtliga lärare uttrycker att det är väldigt fördelaktigt att använda datorer att skriva på, och 

de berättar att samtliga elever får använda sig av datorn i sitt skrivande. Tillgången på datorer 

varierar i deras klasser. Mia berättar att hennes klass och parallellklassen har tillgång till två 

datorer på ca 50 elever. Hon berättar att de dock har tillgång till iPads som finns att boka på 

skolan, men att de inte alltid är lediga när hon behöver dem. Mia framhäver att hon gärna 

hade velat ha fler datorer, då många elever skriver sig till läsning. Beas elever har däremot 

varsin dator att skriva på. Linda och Karin beskriver att deras elever ofta får arbeta två och två 

vid datorerna, i syfte att agera byggnadsställningar åt varandra, då den mer kunniga eleven 

inom det specifika området hjälper den mindre kunniga eleven. Emma har datorer så att det 

räcker till en var i halvklass.  Hon nämner dock att om en elev inte har lärt sig språket så bra 

än så kan den få sitta bredvid någon som kommit längre i sin språkutveckling. Emma berättar 
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att eleverna upplever att skrivandet blir mer lustfyllt när de får skriva på datorn, än när de får 

skriva för hand. 

När de skriver om blåbärsbarnen på datorn, så blir det lättare för de tycker att det är roligt. 

(Emma)  

När Bea använder datorer i skrivningen, så berättar hon att hon kan gå in och kommentera 

felaktigheter direkt på skärmen, vilket hon beskriver som väldigt fördelaktigt. Hon framhåller 

dock att hon inte har slutat att skriva för hand på tavlan, och att hon är noga med att hennes 

elever också får skriva för hand ibland, vilket hon påpekar inte alltid uppskattas av alla. 

Jag vill inte stänga några portar. Jag använder fortfarande tavlan när jag skriver. Idag var det 

några elever som inte ville skriva på papper. (Bea) 

Bea tydliggör att hon anser att det är viktigt att eleverna får lära sig stava, då hon inte anser att 

det är bra att förlita sig på ordbehandlingsprogrammen på datorn.  

Jag kan ju stava idag. Jag är jättetacksam för att jag fick lära mig stava. Jag tycker inte att man 

ska förlita sig på datorer. (Bea) 

 

8 Diskussion  
 I det här kapitlet ska jag sammanföra resultatet med tidigare forskning, vilka jag har delat in i 

fem olika teman. I det första avsnittet ska jag presentera temat lärares strategier angående 

elevers kreativa skrivande. Efter det så presenteras temat lärares förhållningssätt till 

modelltexter. Därefter presenteras temat textbearbetning, varpå temat elevers ordförråd 

presenteras. Efter det presenteras temat lärares förhållningssätt till stavning, som är det femte 

och sista temat i denna studie. Till sist presenteras egna kommentarer. 

8.1 Lärares strategier angående elevers kreativa skrivande 
Garme (2010) framhäver vikten av att förbereda eleverna inför skrivandet för att deras texter 

ska nå sin fulla potential, vilket även samtliga lärare i studien anser är viktigt. Lärarna 

framhåller att de förbereder elever genom att t.ex. samtala, läsa eller se på film om det 

aktuella ämnet. Samtliga lärare betonar bildens betydelse för att ge elever idéer och 

inspiration till skrivandet. Tre av lärarna beskriver att de använder sig av tankekartor i 

undervisningen för att främja elevernas fantasi. Fast (2001) påpekar att det är elevers förmåga 

att visualisera och fantisera som är grunden i deras egna kreativa skrivande. Enligt både 

Körling (2008), och tre av lärarna så är dikten ett bra redskap för att stimulera eleverna att 
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uttrycka tankar och känslor, som de sen kan använda i sitt eget skrivande. Lärarna anser även 

att loggbok och dagboksskrivande är ett bra redskap för det.  

Berg (2011), Björk & Liberg (1996) och Körling (2006) framhåller vikten av ett tematiskt 

arbetssätt där elever tillåts använda alla sina språkliga sinnen. Det anser även tre av lärarna är 

viktigt, då det är betydelsefullt att ta till vara elevers olika uttryckssätt. Enligt lärarna så är det 

bäst att inledningsvis utgå från det som eleverna varit med om, för att sen övergå mer till 

fantasiskrivande. Mehlum (1995) framhäver dock att lärare bör individanpassa skrivandet och 

inte ge samma uppgifter till alla elever, då vissa elever har lättare att uttrycka sig om de tillåts 

använda fantasin, medan andra elever lättare formulerar realistiska händelser. En av lärarna 

berättar att vissa elever föredrar att skriva faktatexter före berättande text, och anser att då bör 

eleverna få göra det för att få igång skrivflödet. Hon framhåller även vikten av att elever som 

har svårt att komma igång med skrivandet bör få utgå från sina egna intressen.  

8.2 Lärares förhållningsätt till modelltexter  
Modelltexter kan förklaras utifrån Genrepedgogikens användningsområde, d.v.s. att läraren 

använder sig av modelltexter i syfte att elever ska lära sig angående olika genrer. Modelltexter 

kan även vara att lärare låter elever skriva egna texter utifrån färdiga textmallar. Ett annat sätt 

att är att lärare ger elever muntliga modelltexter i form av att de läser texter för elever, i syfte 

att synliggöra strukturer och mönster för hur t.ex. en saga kan vara uppbyggd. Modelltexter 

kan även göras genom att lärare skriver sagor eller berättelser tillsammans med eleverna, 

vilket även kan göras genom muntligt berättande. Det finns alltså många olika sätt att ge 

eleverna förebilder för skrivandet.  

En av lärarna anser att lärare bör utgå från elevernas nivå och därmed läsa dikter som är 

skrivna av andra barn när de läser upp dikter som modelltexter, medan de andra lärarna utgår 

både från dikter som är skrivna till barn, men även från dikter som är skrivna till vuxna, då de 

anser att vuxnas dikter kan ha ett större djup, vilket även Björk & Liberg (1996) anser. 

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen tyder på att det är viktigt att utmana 

elever på den nivån de befinner sig, för att höja deras kunskapsnivå. 

Diktskrivandet kan göras både utifrån det fria skrivandet, eller utifrån ett mer styrt skrivande 

med hjälp av modelltexter. Lärare som använder sig av mallar vid diktskrivning gör detta vid 

lite olika tidpunkter. En av lärarna väntar med mallar till årskurs tre, medan tre av lärarna 

använder sig av mallar vid diktskrivande från årskurs ett, eller redan från förskoleklass. En av 
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lärarna använder sig inte av mallar i diktskrivande över huvudtaget, då hon anser att eleverna 

måste ha ett forum där de får skriva fritt. 

I syfte att hjälpa elever mot ett mer uttrycksfullt skrivande så kan lärare, ge eleverna ramar för 

skrivandet genom att ge dem rubriksförslag. Det kan även vara så att läraren ger eleverna 

”börjor” på berättelser, eller förslag på själva platsen där berättelsen utspelar sig. En av 

lärarna beskrev att hon brukar ge elever strategier för hur de kan inleda en mening, med t.ex. 

’först, sist, och därefter’, i syfte att hjälpa eleverna till ett mer varierat språkbruk. Mehlum 

(1995) framhåller vikten av att låta elever titta på hur författare uttrycker sig när de t.ex. 

inleder berättelser. Det anser även en av lärarna är ett bra sätt för att utveckla elevers kreativa 

skrivande, då de genom att aktivt undersöka författares texter kan få syn på att de ofta gör mer 

beskrivande texter genom t.ex. miljöbeskrivningar. Hennes elever hade t.ex. upptäckt att 

Astrid Lindgrens berättelser ofta beskriver hus inledningsvis.  

Tre av lärarna påpekar att det är viktigt att läraren bygger upp en tillåtande klassrumsmiljö där 

eleverna respektera varandra, och där de känner att de både kan skratta och gråta tillsammans. 

En av lärarna poängterar att det är viktigt att läraren inte undviker att beröra sorgen, då det är 

viktigt för gruppkänslan, och även för att elever ska kunna och våga uttrycka känslor i 

skrivandet. Det är även betydelsefullt att läraren uttryckligen talar om för eleverna att det som 

de känner och tänker det kan de även skriva, vilket även Björk och Liberg (1996) framhåller.  

8.3 Textbearbetning  
Strömquist (2007) anser att det är viktigt att lärare ger elever tid att bearbeta sina texter, då det 

möjliggör att elever kan skriva uttrycksfullare texter. Vissa av lärarna arbetar aktivt med 

elevers textbearbetning genom att de låter eleverna bearbeta sina texter i författarböckerna. 

Samtliga lärare låter eleverna arbeta med textbearbetning på datorn.  

Skrivforskningen tyder på att kamratrespons som används i processkrivande är ett sätt att 

utveckla texter ytterligare (Fast, 2001; Garme, 2010; Hoel, 2001; Körling, 2006; Norberg 

Brorsson, 2009; Mehlum, 1995 & Strömquist, 2007). Mehlum (1995) framhäver att det är 

viktigt att elever upplever att de har en mottagare av texter, då det bidrar till att elever 

anstränger sig mer för att bli förstådda, vilket ofta leder till att de skriver uttrycksfullare 

texter. Tre av lärarna anser att kamratrespons hjälper eleverna att förbättra sitt skrivande, 

vilket i förlängningen bidrar till att de lär sig skriva kreativare texter. De beskriver att de först 

har agerat förebilder för att eleverna ska lära sig att det ska ske i positiv anda. Lärarna 

uttrycker att de låter eleverna ge varandra feedback i form av ’two stars and a wish’, där 
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eleverna får ge stjärnor och önskningar åt varandras texter. En av lärarna poängterar att det är 

viktigare med stjärnor när de befinner sig i ettan och tvåan, medan det i trean kan vara befogat 

även med önskningar. En av lärarna yttrar att hon skulle vilja arbeta mer aktivt med 

kamratbearbetning i framtiden. En av lärarna arbetar inte aktivt med kamratrespons, hon anser 

dock att det är viktigt att eleverna får läsa upp sina dikter och berättelser för att det ska finnas 

en mening med själva skrivandet. Läraren poängterar att hon alltid är noga med att ge positiv 

feedback på elevers texter.  

8.4 Öka ordförrådet 
Gibbons (2009) betonar att cirkelmodellen med fördel kan användas för att göra elever 

kreativa och självständiga i sitt skrivande. Enligt henne gynnar genrepedagogiken 

begreppsförståelsen då begreppen lärs ut i en kontext. En av lärarna beskriver att hennes 

elever lär sig begrepp både genom samtal och genom att arbeta med det utifrån texter i 

genrepedagogiken. Flera av lärarna framhåller vikten av att öka elevers begreppsförståelse 

genom att samtala och genom att använda sig av bilder. Enligt lärarna så behöver orden bli 

satta i ett sammanhang för att de ska bli meningsfulla för elever, så att de därigenom ska få 

förståelse för ordens innebörd. Att arbeta med begrepp genom att sätta in dem i en kontext är 

även det sätt som forskningen förespråkar (Mehlum, 1995; Lundberg, 2008; & Johansson & 

Sandell Ring, 2010), då det kan leda till att eleverna får ökad begreppsförståelse.  

8.5 Lärares förhållningssätt till stavning  

Skrivforskning tyder på att lärare bör stötta elevers skrivande, genom att t.ex. hjälpa dem att 

förbättra stavningen (Kullberg, 2005; Lundberg, 2008; Längsjö & Nilsson, 2005; Johansson 

& Sandell Ring, 2010 & Mehlum, 1995). Mehlum (1995) anser att om elever inte får hjälp 

med stavningen, så kan det leda till att eleven inte skriver efter bästa förmåga, vilket alltså 

inte leder till ett rikt och varierat språk på det sätt som Lgr 11 efterfrågar. 

Både Lundberg (2008) och Mehlum (1995) anser att inlärning av formalia görs bäst utifrån 

elevernas egna texter, vilket även tre av lärarna framhåller. En av lärarna uttrycker att elever 

blir avbrutna om hon rättar medan de skriver, så hon rättar mer i efterhand. En annan av 

lärarna i studien anser att rättning ska ske i det styrda skrivandet och inte i det fria skrivandet. 

Två av lärarna uttrycker att det är viktigt att rätta elevers texter i en kontext för att de ska lära 

sig angående t.ex. stavning. En av lärarna påstår liksom Körling (2006) att elever lär sig bäst 

när de själva får upptäcka stavfelen genom att själva leta rätt på dem.  
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Lundberg (2008) framhäver att elever kan lära sig att stava genom att skriva av ord. Han anser 

även att elever behöver lärarens hjälp att få syn på stavningsmönster genom konkret 

undervisning. En av lärarna framhåller vikten av att lärare hjälper eleverna att lära sig stava 

genom att de får öva på stavning av ord genom att skriva av dem. Hon anser att det är 

angeläget att lärare ägnar tid åt färdighetsträning för att elever ska lära sig att skriva bättre 

texter, och därmed kunna uttrycka sig bättre. Vissa av lärarna låter eleverna träna på 

begreppsinlärning i en kontext, genom att de arbetar utifrån olika teman där det ingår olika 

ord varje vecka, medan andra lärare låter elever träna rättstavning av ord på ett traditionellt 

sätt genom t.ex. Veckans ord. 

Enligt Mehlum (1995) måste elever få förklarat för sig, att det finns stavningsregler för att de 

ska förstå att det finns ett bruksvärde av att lära sig det formella i språket. Även Strömquist 

(2007) framhåller att det är när elever blir medvetna om att det finns regler för t.ex. stavning, 

som de blir som mest mottagliga för att lärare utvecklar deras formella skrivande genom att ge 

aktiv handledning. En av lärarna understryker att när elever ber om hjälp så bör läraren aktivt 

handleda eleven genom att t.ex. föreslå för eleven att ta hjälp av en kamrat, eller genom att 

eleven får använda sig av ordböcker eller söka på datorn.  

8.6 Egna reflektioner 
En av lärarna i studien arbetar aktivt utifrån genrepedagogiken då hon använder sig av 

cirkelmodellen. Jag påstår dock att även vissa av de andra lärarna arbetar utifrån ett 

cirkelmodelliknande arbetssätt, då det även ingår i Whole language att i ett tidigt skede stötta 

eleven genom att bygga upp kunskap om ämnet, då de modellerar texter som andra författare 

och diktare har skrivit för att visa elever hur de kan skriva egna texter. Sedan skriver de ofta i 

det tidiga skedet en gemensam text. De framhåller att det med fördel kan göras muntligt, då 

det skapar en förståelseram för hur olika genrer är uppbyggda. I det sista steget låter de 

eleverna skriva egna texter.  

Skolverket (2011) anser, som jag nämnde i inledningen, att det fria skrivandet i form av 

uppsatsskrivande bör stå tillbaka för den genrebaserade skrivträningen. Enligt min mening så 

bör lärare inte minska skrivandet, utan istället låta elever arbeta med skrivande både utifrån 

genrepedagogik och utifrån det expressiva skrivandet, då det enligt Strömquist (2007) är 

viktigt att skriva mycket för att i förlängningen bli bra på det.  

Det är bäst att ord lärs ut i en kontext, då det bidrar till att öka både begreppsförståelsen och 

ordförrådet hos eleverna, vilket i sin tur möjliggör att elever kan skriva kreativare texter. Ett 
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av de högsta stegen inom skapande skrivande benämnde Lundberg (2008) som att ”elever ger 

målande och detaljerade beskrivningar av miljö och människor” ( s. 66). Genom att lärarna 

låter eleverna undersöka författares texter kan de utmana elever att nå det steget och på så vis 

skriva mer målande texter. 

Utifrån Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen samt Bruners begrepp angående 

byggnadsställningar verkar det gynna elever att arbeta två och två vid datorn som vissa av 

lärarnas elever får göra, då det medför att eleverna kan stötta varandra, vilket även Tregaton 

(2005) anser är viktigt. Därför förmodar jag att det inte är så fördelaktigt som det låter att 

elever har varsin dator när de arbetar med skrivande, utan det vore gynnsammare om eleverna 

interagerade mer med varandra. En lärare uttrycker även att hennes elever upplever att det blir 

mer lustfyllt när de får skriva tillsammans, vilket är en nog så viktig anledning! 

9 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka strategier ett antal lärare använder sig av i 

undervisningen för att utveckla elevers kreativa skrivande, och att undersöka hur de förhåller 

sig till modelltexter, samt stavning. Lärarna berättade att de använder sig av modelltexter som 

en strategi för att stimulera elevers fantiserande med syftet att elever i förlängningen ska öka 

uttrycksfullheten i sina texter och därmed sin förmåga att skriva kreativare texter. En annan 

strategi som framkom i studien var att lärare inledningsvis bör anpassa skrivandet efter 

eleven, då vissa elever har lättare att skriva när de får skriva mer realistiskt, medan andra 

elever kan uttrycka sig bäst då de får skriva mer fantasifullt. Det är i förlängningen viktigt att 

elever även utmanas i andra typer av skrivande, men för att få igång skrivlusten så gör lärare 

inledningsvis bäst i att låta eleven få utgå från sitt eget skrivintresse. Ännu en strategi som 

framkom var att öka elevernas begreppsförståelse i syfte att ge dem ett större ordförråd för att 

de på sikt ska kunna uttrycka sig mer kreativt, vilket kan göras genom samtal och bilder eller 

genom att t.ex. använda sig av genrepedagogiken. En annan strategi var att eleverna får arbeta 

med textbearbetning genom processkrivandet, där elever får möjlighet att förbättra sina texter 

successivt genom t.ex. kamratrespons, vilket i förlängningen också kan leda till att de kan 

författa kreativare texter. Det framkommer i studien att en strategi var att använda sig av ett 

tematiskt arbetssätt. Genom att eleverna får använda sig av olika uttryckssätt så sätts deras 

fantasi ingång, vilket även ger inspiration till elevers skrivande. En annan strategi är att 

använda sig av datorer eller iPads för att öka det lustfyllda skrivandet, speciellt om elever 

tillåts samarbeta. Framförallt är det som en av lärarna uttrycker det ”inte så att elever vaknar 
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upp en dag och kan skriva en deckare”, utan lärare måste ge elever strategier så att de kan 

utveckla sitt skrivande. Det är alltså genom att stimulera och utmana elevers fantasi som 

lärare kan utveckla elevers kreativa skrivande. Det är med andra ord bara lärarens egen fantasi 

som sätter gränser för elevers kreativa skrivande! 

Samtliga lärare svarar ja på frågan angående om de använder sig av modelltexter i sin 

undervisning. Resultatet av undersökningen visar dock att forskningen har olika åsikter 

angående om elevers skrivande gynnas av modelltexter i genrepedagogiken, då den 

expressiva sidan hävdar att den gör att elever får lära sig angående texter på ett instrumentellt 

sätt, medan de som anser att genrepedagogiken är fördelaktig anser att den gynnar elever, och 

då framförallt elever med annat modersmål än svenska, då den ökar elevers genremedvetenhet 

och begreppsförståelse. Det framkommer i Kuyumcus (2013) undersökning att färdiga mallar 

och textkonventioner kan bli alltför dominerande i genrepedagogiken på bekostnad av 

elevernas kreativitet. Samtliga lärare i studien ställde sig positiva till genrepedagogiken. Det 

var dock bara en lärare i studien som använde sig av modelltexter genom genrepedagogiken.  

Samtliga lärare använde sig av muntliga modelltexter i form av läsande av berättelser, sagor 

och dikter. Samtliga lärare utgår även från muntliga modelltexter i form av högläsning och 

genom muntligt berättande som strategi för att elever ska skriva kreativare texter. Det som 

skiljer sig åt i användandet av textmodeller i diktskrivandet är när det gäller användandet av 

barns eller vuxnas dikter. Forskningen tyder dock på att det är bra att använda både barns och 

vuxnas dikter, då vuxnas dikter har ett större djup. I studien upptäckte jag att samtliga lärare 

använde sig av både styrt skrivande och att de även, i varierande grad, lät eleverna skriva mer 

fritt. En lärare låter sina elever skriva fritt när de skriver dikter, medan de övriga lärarna ofta 

ger dem mallar för diktskrivande. Samtliga lärare i studien använder sig även av modelltexter 

i form av stödord, i syfte att stötta eleverna att skriva egna texter. Två av lärarna använder sig 

av Berättelsedjuret för att visa eleverna strukturen genom att betona inledning, händelse, 

upplösning och avslutning. Tre av lärarna i studien poängterar att de brukar skriva muntliga 

sagor och berättelser tillsammans som eleverna, för att på så vis ge eleverna modeller för hur 

de kan skriva egna texter.  

Lärarnas förhållningssätt gentemot elevers stavning som utmärker sig när jag analyserar 

intervjuerna är att alla lärarna förhåller sig passiva under det första skolåret, medan vissa av 

lärarna sedan allt mer i tvåan börjar rätta elevers texter lite mer. I trean rättar de flesta lärarna 

mer uttalat elevers texter, men de är noga med att poängtera att de gör det väldigt individuellt. 

En av lärarna utmärker sig genom att hon aldrig rättar elevers texter under deras tidiga år för 



Manilla Mossbäck 

49 
 

att inte hämma deras skrivlust. En annan av lärarna förklarar att hon bara rättar i vissa av 

elevernas texter och inte i de texter där eleverna får skriva fritt, för där anser hon att elevens 

fantasi ska få flöda.  

Svaret på frågan angående lärares förhållningssätt till elevers stavning så är det allra viktigast 

för läraren att lära känna sin elev, så att läraren vet hur hen kan förhålla sig till just den 

eleven, då alla elever är olika och därmed har olika förutsättningar att t.ex. ta emot kritik. 

Elever befinner sig även på olika nivåer kunskapsmässigt i skrivandet. Både lärare och 

forskare i studien är överens om att det är viktigt att utgå från det positiva i texten, för att 

därmed öka elevens lust till fortsatt skrivande. Körling (2006) och en av lärarna anser att 

läraren med fördel kan framföra att eleven behöver hitta något som behöver ändras i ett visst 

stycke så att eleven själv kan finna vad det är. En annan av lärarna framhåller att läraren kan 

läsa upp texten som den är skriven för att eleven själv ska höra att det låter lite konstigt på 

vissa ställen. Längsjö och Nilsson (2005) anser att det är lättare för eleven att lära sig stava i 

ett sammanhang, därför menar de att det är lämpligt att ägna sig åt det formella, som t.ex. 

stavning, i en kontext.  

Längsjö och Nilsson (2005) anser liksom fyra av lärarna att det är viktigt att läraren synliggör 

för eleven att stavningsförmågan ökar successivt, vilket de anser möjliggörs i 

processkrivandet. Tre av lärarna framhåller att genom processkrivandet får elever syn på sitt 

eget lärande. Kamratbedömning är ett annat hjälpmedel som möjliggör att elevers skrivande 

blir mer kreativt, dels då de enligt Mehlum (1995) anstränger sig att uttrycka sig tydligare, 

och dels för att de får hjälp att vidareutveckla texterna av sina klasskamrater. 

Forskningen framhåller att både det formella- och det funktionella skrivandet är viktigt, för att 

elever ska utveckla sin skriftförmåga till sin fulla potential (Kullberg, 2005; Lundberg, 2008; 

Längsjö & Nilsson, 2005, Mehlum, 1995). Samtliga lärare i studien poängterar vikten av att 

utgå från individen. Längsjö och Nilsson (2005) uttrycker att det är genom att lärarna tillåter 

elever att skriva i ett sammanhang som eleven har möjlighet att lära sig angående t.ex. 

stavning. 

Det framkommer i studien att rättning av elevers texter inte bör ske på elevens papper utan på 

ett enskilt papper, som t.ex. en post-it-lapp, för att eleven inte ska uppleva att läraren gör 

intrång på texten som eleven skrivit. Det framkommer att en lärare ibland går in och rättar 

elevers digitala texter, vilket jag förmodar att Mehlum (1995) och Lundberg (2008) anser är 

bra, då de framhåller att det är bra att läraren utgår från elevens text vid rättning av elevens 
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stavning. Körling (2006), och en av lärarna i studien framhäver å sin sida att när läraren gå in 

och rättar medan eleven skriver, så kan det upplevas dels som att läraren distraherar eleven i 

sitt skrivande, och dels som att läraren är inne och huserar på privat område. En lärare anser 

liksom Körling (2008) att det är bäst att eleverna själva får upptäcka sina stavfel. Av den 

anledningen anser jag att det vore lämpligare att läraren handleder eleverna så att de själva 

upptäcker stavfelen även på datorn.  

Jag framhåller att lärare bör göra sitt yttersta för att lära eleverna stava, och därigenom 

utveckla elevers tilltro till den egna skrivförmåga, så att de i förlängningen vågar och kan 

kommunicera och uttrycka sig med ett så rikt och uttrycksfullt språk som möjligt som Lgr 11 

framhåller. Jag hävdar att en likvärdig utbildning innebär att alla elever bör få lära sig stava, 

för att de ska utveckla sitt skrivande till sin fulla potential, vilket även Mehlum (1995) 

betonar. Lärare bör aktivt hjälpa elever till ett bättre stavande och därmed ett bättre skrivande, 

genom att de arbetar med det formella i en kontext, t.ex. genom att utgå från elevers egna 

texter, eller från gemensamt skrivna texter. Jag förmodar därför att genrepedagogiken 

kommer få en stor spridning i undervisningen, då den är användbar i alla ämnen, samt gynnar 

alla elever vad gäller både genreförståelse och skrivande i olika genrer. Jag anser dock att 

kamratbearbetning av elevers texter verkar vara en brist i genrepedagogiken, då den inte 

fokuserar på att texten ska ha någon annan mottagare än läraren. Jag anser därför att det vore 

givande att kombinera både processkrivandet och genrepedagogiken i undervisningen, då det 

skulle gynna elevers kreativa skrivande. Genrepedagogiken ger elever genremedvetenhet på 

ett sätt som processkrivandet kanske inte gör, även om Hoel (2001) påpekar att 

genrepedagogiken redan ingår i processkrivandet. Dessutom ger den elever möjlighet att lära 

sig begrepp och den formella delen i en kontext. Processkrivandet medger å sin sida att elever 

stöttar varandra i skrivutvecklingen genom textbearbetning i form av kamratrespons, vilket 

Hertzberg (2006) påpekar att genrepedagogiken inte gör. Studien tyder på att en av lärarna 

använder sig av båda dessa metoder till en viss del, då hon använder sig både av 

genrepedagogiken och processkrivande, så jag förmodar att det är fullt genomförbart att 

använda sig av båda dessa skrivmetoder och att det säkert är på gång att ta fart i fler klassrum.  

10 Metodkritik 
Jag kunde med fördel ha använt mig av observationer för att undersöka hur lärare arbetar i 

praktiken, och för att synliggöra om de använder sig av ytterligare några strategier som de inte 

är medvetna om. Men då jag redan vet hur de arbetar i praktiken, i och med att jag genomfört 
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mina VFU-perioder i deras klassrum, så har jag redan vetskap om att deras arbetssätt stämmer 

överens med vad de uppgav i intervjuerna. Jag kunde även ha använt mig av enkäter och 

därmed fått ett bredare underlag för studien, men då jag ville undersöka lärares strategier och 

förhållningssätt mer på djupet, så anser jag att det var lämpligare med intervjuer. Målet med 

kvalitativa intervjuer är enligt Dalen (2015) ”att nå insikt om fenomen som rör personer och 

situationer i dessa personers sociala verklighet” (s. 15), vilket stämmer överens med vad jag 

ämnade göra. 

11 Ny forskning 
Fler lärarintervjuer skulle kunna göras när det gäller lärares strategier angående kreativt 

skrivande, och även när det gäller lärares förhållningssätt angående modelltexter och 

stavande, för att få ett större underlag för studien. Det skulle vara intressant att undersöka 

elevers syn på hur deras kreativa skrivande skulle kunna förbättras. Det skulle även vara 

intressant att göra en enkätundersökning som var riktad till rektorer för att få vetskap om hur 

stor spridning genrepedagogiken har fått i de svenska klassrummen under den senaste tiden, 

och även för att undersöka om lärare kombinerar processkrivande med genrepedagogiken.  

Framförallt anser jag att elevers digitala skrivande är ett utvecklingsområde väl värt att 

undersöka, då datorernas intåg i klassrummen har ökat drastiskt på senaste tiden. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjufrågor till lärare: 

Frågor som rör elevers kreativa skrivande: 

 Minns du hur det var när du själv fick i uppgift att skriva något i skolan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Hur arbetar du som lärare konkret med elevers kreativa skrivande? 

 I vilka situationer och i vilken utsträckning får eleverna skriva fritt? 

 Hur gör du för att frammana elevers kreativa skrivande?  

 Vilka strategier har du för att undvika skrivblockeringar? 

 Använder du dig av modelltexter för skrivandet av texter i din undervisning? 

 Tycker du att elevers tankar, känslor och upplevelser kommer till uttryck i elevernas 

skönlitterära texter?  

 Kommer deras inre och omedvetna till uttryck i loggböcker och dagböcker? 

 Använder eleverna sig av sin fantasi i den mån som du anser önskvärt?  

 Hur arbetar du konkret med lyrikskrivande i din undervisning?  

 Använder du dig av mallar vid diktskrivandet?  

 Anser du att elevernas kreativa skrivande kommer till uttryck i skönlitterära texter?  

 I vilken mån inkluderar du nya medier i din undervisning? 

 

Frågor som rör modelltextskrivande utifrån genrepedagogiken: 

 Använder du dig av cirkelmodellen för skrivandet av texter i din undervisning?  

 Anser du att cirkelmodellen kan gynna yngre elever, och elever som är nybörjare på 

andraspråket när det gäller deras kreativa skrivande?  

 Hur arbetar du med kreativt skrivande när det gäller elever med andra modersmål än 

svenska?  

 

Frågor som rör textbearbetning: 

 Hur arbetar du med elevernas textbearbetning? 

 Hur arbetar du konkret med elevers stavning? 

 Hur arbetar du med rättning av elevers texter? 

 När anser du att elevers stavning bör rättas? 

 Vem/vilka är mottagare av elevers texter? 

 Har du något du vill tillägga? 

   


