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Sammanfattning De nationella provresultaten i svenskämnet visar att i årskurs 6 är fler 

elever godkända i engelska skrivdelen än i svenska skrivdelen. Studier 
visar att svensklärare har bristande skrivdidaktiska kunskaper. Om  
eleverna får en bristande skrivutveckling i skolan kan det få negativa 
konsekvenser i framtiden. Syftet med den här studien är att ta reda på 
vad forskning säger om hur lärare kan påverka elevers skrivutveckling 
i ämnet svenska, för barn i grundskolan, och mer specifikt, att besvara 
frågeställningen: Vad säger tidigare forskning om hur lärare kan 
undervisa för att främja elevers skrivutveckling i ämnet svenska? 
För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi 
systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga 
studier om skrivutveckling i svenska. Vårt resultat visar att läraren kan 
arbeta med estetiska uttrycksformer, låta eleverna arbeta i tillsammans 
och ge respons, använda digitala redskap och att låta eleverna arbeta 
med texters grundstenar och struktur för att främja elevers 
skrivutveckling. Det finns en risk att en specifik metod vi har fått fram 
i resultatet inte verkar gynnsam för alla elever i klassrummet.  
Vidare forskning kan utmynna i en studie om lärarens didaktiska val i 
undervisningen gällande skrivutveckling.  
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Förord 
Julen och nyår har precis passerat och vi börjar nå slutet på vårt arbete. Vägen hit har inte varit 
speciellt krokig eller brant, men visst har vi stött på hinder. Att skriva en kunskapsöversikt gällande 
vad läraren kan göra för elevers skrivutveckling i ämnet svenska var ett självklart val för oss 
eftersom vi båda har svenska som ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat, och att just skriva är 
även det en favorit hos oss.  
 
Valet av skrivkamrat var självklart. Arbetsfördelningen oss emellan har varit hälften-hälften. Vi har 
träffats nästan varje dag för att arbeta tillsammans. Vi har båda sökt artiklar som vi sedan har läst 
flera gånger och vi har båda skrivit texten i arbetet. För att sammanfatta arbetsfördelningen bra har 
vi avslutat varandras meningar, bokstavligt talat.  
 
Vi har haft gott om tid att genomföra vårt arbete eftersom vi från början bestämde oss för att skriva 
för allt vad vi har. Vårt motto vi haft genom arbetets gång har varit “har du feeling, så skriv!”.   
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Bo Nurmi Hansen och Annette Johnson för många 
goda råd genom arbetets gång. Speciellt Bo som grottat ner sig extra i vår text och hjälpt oss fram i 
vår arbetsprocess. Som svar på vårt motto har Bo stått bakom oss till 100% med hans ord “Bra! 
producera text, var personliga och engagerade, sen tar vi bort!” Och det är nog så vårt arbete varit, 
två steg fram, ett steg bak. Ibland har vi gått uppför och ibland har vi rullat ner för backen, en och 
en annan gång har vi även krockat med en vägg. Vi vill även säga tack till våra opponenter Anna Ek 
och Rebecca Andersson samt våra medbedömare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft för en sista 
hjälp att utveckla arbetet. 
 
Avslutninngsvis vill vi tacka varandra för en utmanande men utvecklande tid ihop. Utan varandra 
hade det inte varit möjligt. Åtminstone inte blivit lika bra och varit lika roligt.  
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1.1 Bakgrund  

1.2 Personligt intresse  
I samverkan med våra övningsskolor har vi fört en dialog om vilka utvecklingsområden de har. Vi 
fann en koppling mellan våra olika skolors områden och vårt gemensamma intresse av 
skrivutveckling i ämnet svenska. Vi ser en möjlighet att bidra till våra övningsskolors utveckling 
med vår kunskapsöversikt samt till vår egna yrkesprofession. Gannerud och Rönnerman (2007) 
betonar i sin bok att det ingår i lärarens arbetsuppgifter och egna intresse att utveckla sin 
lärarkompetens. När en skola har ett område som behöver utvecklas är det viktigt att man tar det på 
allvar och gör det som krävs för att fylla den luckan som är tom, eftersom skolan har ett ansvar 
gentemot eleverna att leverera en utbildning av hög kvalitet (Skolverket 2018a). Den forskning vi 
kommer samla ihop, sammanställa och använda oss av till nuvarande arbete kommer vara ett 
lärande, inte bara för oss utan även för våra övningsskolor. 

1.3 Nationella prov  
Ett sätt man kan se att skrivutveckling i ämnet svenska är ett viktigt ämne att undersöka är genom 
att studera resultat på prov. De nationella proven i Sverige är ett obligatoriskt prov där Skolverkets 
intention är att ge alla elever samma chans att visa vad de kan och även att läraren ska kunna ge sina 
elever rättvisa bedömningar (Skolverket, 2018b).  
 
I årskurs 6 genomförs de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk, engelska och 
matematik. I den senaste sammanställningen av de nationella proven, från läsåret 2016/17 för 
samtliga skolor i landet, uppmärksammade vi under ämnet svenska i skrivdelen (delprov C) att den 
delen är den som svenska elever presterar sämst i.Vi såg att 86,4 % av eleverna som deltog fick ett 
minst godkänt betyg (Skolverket, 2018c). En intressant jämförelse är att 13,6% inte blev godkända 
på de nationella proven gällande skrivning i svenska medan i engelskan blev 7% inte godkända i 
skrivdelen (delprov C). Fler elever i svenska skolan blir alltså godkända i engelska skrivdelen än i 
den svenska skrivdelen. Det kan upplevas problematiskt eftersom den största delen av 
undervisningen i svensk grundskola bedrivs på svenska. Garme (2010) påpekar att skolämnet 
svenska har ansvaret för att elever lär sig förmågan att skriva. Grundregeln för att uppnå minst E-
betyg i  slutet av årskurs 6 kräver att du har grundläggande kunskaper i det svenska språket, som att 
läsa, tala och skriva (Skolverket 2018a). 

1.4 Skrivandets betydelse  
Fouganthine (2012) tar upp i sin avhandling att där finns en brist på kunskap om vilka strategier 
elever med läs- och skrivsvårigheter kan använda sig av för att klara av skolan. I intervjuer som 
forskaren har genomfört framkommer det att deltagarna, som är före detta elever, inte ser skolan 
som en hjälpande insats för utveckling utan skolan utgår ifrån att man behöver vissa färdigheter för 
att klara skolan. En bristande skrivutveckling i skolan kan få negativa konsekvenser senare i livet 
får Fouganthine (2012) fram som resultat, några deltagare i studien berättar att de står utanför 
arbetslivet och kopplar det till bland annat deras misslyckade skolgång. Nästan alla deltagare 
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menade att deras svårigheter visade sig under lågstadiet när det var dags att börja lära sig att läsa 
och skriva. 
 
Att få skriva, uttrycka sina tankar och känslor utan att fokusera på läsaren, utan mer för ens egen 
skull, kan vara en lättnad för många menar Garme (2010). För att kunna skriva och använda 
skrivandet som en process för bearbetning och välmående krävs det att du behärskar att kontrollera 
pennan (Garme 2010). Dysthe, Hertzberg och Lökensgard Hoel (2011) menar att det är viktigt att 
kunna skriva eftersom ingen kan skriva åt dig. Garme (2010) skriver också att en vinst man får av 
att kunna skriva är att ens läsförmåga ökar genom att man kombinera ihop tecken till ord. 

1.5 Vad är skrivutveckling? 
Fast (2007) beskriver i sin doktorsavhandling att skrivutveckling är en process som sker 
kontinuerligt, men hon tycker det är svår att fastställa när processen startar. Garme (2010) 
poängterar även hon att elevers skrivutveckling innebär processer, manuella, kognitiva och 
språkliga sådana. Däremot vill hon inte fastslå att dessa processer utvecklas i samspel med 
varandra. Lundberg (2010) menar på att skrivandet är ett hantverk som kräver mycket övning för att 
behärskas. Han menar på att det är viktigt att lära sig det här hantverket för att få en god 
skrivutveckling så att man blir en god skribent (Lundberg 2010). Han beskriver elevers 
skrivutveckling, eller som han uttrycker begreppet, skriftspråksutveckling, som en helhet av fem 
olika delar (Lundberg 2010).  
 
Enligt Lundberg (2010) finns fem olika dimensioner av skrivutveckling:  

1.  Stavning - kunna forma bokstäver eller hitta dem på tangentbordet, få bokstäverna i rätt 
ordning, lära sig svenskans stavningsregler och kunna formulera meningarna grammatiskt 
korrekt. 
2.  Meningsbyggnad och textform - snarlik stavnings-dimensionen men skillnaden ligger i att 
man kan stava helt korrekt men inte har en korrekt meningsbyggnad. 
3.  Funktionell skrivning - förmågan att få ett innehåll i sin text. Kunna kommunicera med 
andra i olika sammanhang samt skriva i olika genrer. Även förmågan att meddela 
sakförhållanden man följer. 
4.  Skapande skrivning - den kreativa och fantasifulla sidan som framträder i skrivandet. 
5.  Intresse och motivation - motivationen och intresset för att skriva, att väcka elever som är 
ointresserade eller saknar motivation av att skriva, saknar alltså skrivglädje, är en stor 
pedagogisk utmaning.  
 

Fast (2007) har fått resultatet i sin studie att elevers intressen är en faktor som kan påverka vad 
elever lär sig. Liberg (2008) skriver att en grundläggande faktor till god skrivutveckling är att 
eleverna är motiverade, engagerade och intresserade av att skriva. Det är en fördel om de barn som 
börjar skolan har ett intresse av att skriva eftersom det ger en god prognos för deras skrivutveckling, 
till skillnad från de barnen som inte har det här med sig (Snow et al., 1998 i Liberg (2008). Fast 
(2007) får resultatet i sin studie att svensklärare, i skolans lägre årskurser, inte tar elevers tidigare 
erfarenheter och intresse i beaktande när de arbetar med elevers skrivutveckling. Hon analyserar i 
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sin forskning om att det kan vara problematiskt eftersom det kan hämma elevernas skrivutveckling 
genom att eleverna på så sätt tappar intresset och motivationen för att skriva.    
 
Bellander (2010) undersöker i sin avhandling om språket i dagens moderna samhälle. Forskaren 
menar att sociala medier idag har en stor roll i människors liv och påverkar språket och 
skrivutvecklingen. Många användare strävar efter en minimal ansträngning vid kommunikation, 
vilket Bellander (2010) menar kan få språkliga konsekvenser. Vidare skriver hon att i dagens 
samhälle krävs det kunskaper om genrer och att anpassa sitt språk för att kommunicera. Den 
allmänna tal-och skrivförmågan räcker inte till längre utan människan måste kunna anpassa sitt 
språkbruk till en viss situation och till en viss teknik. Bellander (2010) belyser att skrivförmågan 
inte längre handlar om att stava rätt och ha rätt meningsuppbyggnad. I dagens tekniksamhälle som 
utvecklas för varje dag som går medför det att vi får fler kommunikationsmöjligheter och språkliga 
stilar att hantera. Att vi lever i ett tekniksamhälle är en faktor som kan påverka elevers 
skrivutveckling, enligt Bellander (2010).    

1.6 Lärarens betydelse  
Skoverket (2018a) skriver att läraren har som uppdrag att organisera och genomföra arbetet så att 
eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling eftersom eleven har rätt till att få den 
stöttning den behöver för att nå minst godkänt betyg (E). Wennås Brante (2011) förklarar i sin bok 
att läraren måste ha kunskaper om vilka undervisningsstrategier det finns för att sedan själv välja ut 
den strategin hen vill använda vid sina undervisningstillfällen. Kroksmark (2011) instämmer med 
att det är läraren som måste göra dessa didaktiska val om hur undervisningen ska formas, det är 
läraren som ska skapa de rätta förutsättningarna för att ett lärande hos eleverna ska ske.   
 
Winzell (2018) har skrivit en doktorsavhandling där hon undersökt hur svenskläraren påverkar 
elevernas skrivutveckling i ämnet svenska. Hon fick i sitt resultat fram att när lärarna i studien inte 
elevanpassade undervisningen på rätt sätt, så utvecklades inte elevernas skrivande. I den här studien 
menar Winzell (2018) att det måste ske en undervisning för lärande och inte en undervisning som 
överföring Det krävs goda skrivdidaktiska kunskaper hos läraren för att elevernas skrivutveckling 
ska gynnas. Winzell (2018) får även resultatet att speciellt nyutexaminerade svensklärare har 
bristande kunskaper om hur de kan organisera skrivutvecklande undervisning för eleverna och 
anledningen till det visade sig i undersökningen beror på lärarnas brist på skrivdidaktiska 
kunskaper.   
 
Johansson och Sandell Ring (2012) skriver i sin bok att läraren behöver vara medveten om olika 
genrers struktur och språkliga drag för att kunna ge bättre stöttning till eleverna i deras 
skrivutveckling. Vidare menar författarna att man som lärare behöver ta ställning till vilka 
arbetsformer som eleverna ska jobba utefter för att ett mål ska uppnås. Johansson och Sandell Ring 
(2012) skriver även om den närmaste utvecklingszonen (Zone of Proximal Development) som 
Vygotskij beskriver i sin sociokulturella teori. Den närmaste utvecklingszonen beskriver avstånden 
mellan det eleven kan åstadkomma utan hjälp och utföra med stöttning från någon mer erfaren, i 
detta fall läraren. Enligt den här modellen lär eleven sig bäst i situationer med en hög utmaning och 
hög stöttning från läraren (Johansson & Sandell Ring 2012).   
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1.7  Styrdokument  
I Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande 
finner vi att en av nyckelkompetenserna är ”Kommunikation på modersmålet” (Europaparlamentet, 
2006), i det här fallet svenska. De menar att grundläggande kunskaper, bland annat skrivkunnighet, 
är en viktig grund för lärande. De definierar kommunikation på modersmålet som förmågan att, i 
bland annat skrift, kunna uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter. 
 
Det är viktigt att beakta vad läroplanen säger eftersom den ligger till grund för den svenska 
grundskolan. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 
2018a) står det att eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk. Eleverna ska få möjlighet att utveckla språket i svenska för att tänka, kommunicera och 
lära (Skolverket, 2018a). Vidare i det centrala innehållet för svenska står det att eleverna ska få 
möta olika strategier för att skriva olika typer av texter, bearbeta egna texter till innehåll och form, 
jobba med handstilen och att skriva, disponera och redigera texter både för hand och på dator samt 
jobba med språkets struktur (Skolverket, 2018a). 

1.8 Problemområde 
Problemområdet för den här studien är att elevers skrivförmåga behöver förbättras med 
motiveringen att alla elever inte är godkända på de nationella proven i årskurs 6 i svenska 
skrivdelen. Fouganthine (2012) skriver att det finns en brist på kunskap om vilka strategier elever 
med läs- och skrivsvårigheter kan använda sig av för att klara av skolan. Winzell (2018) belyser 
problemet om att svensklärare, speciellt nyutexaminerade, saknar skrivdidaktiska kunskaper som 
krävs för att organisera en skrivundervisning som gynnar elevers skrivutveckling. I dagens 
teknologisamhälle får vi fler språkliga stilar att hantera vilket påverkar elevernas skrivutveckling 
skriver Bellander (2010) i sin avhandling. Fouganthine (2012) belyser problemet om att en 
bristande skrivundervisning i skolan där eleverna inte utvecklar sitt skrivande, kan få negativa 
konsekvenser senare i livet. Skolverket (2018a) skriver att eleverna ska få möjligheten att utveckla 
sitt skriftspråk och Europaparlamentet (2006) skriver att skrivkunnighet är en nyckelkompetens för 
ett livslångt lärande.  

1.9 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår kunskapsöversikt är att ta reda på vad tidigare forskning säger om hur lärare kan 
påverka grundskoleelevers skrivutveckling i ämnet svenska. 
 
Mer precist vill vi besvara frågeställningen: 

- Vad säger tidigare forskning om hur lärare kan undervisa för att främja elevers 
skrivutveckling i ämnet svenska? 
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2.1 Metod 
I den här delen kommer vi redogöra för vår metod som använts vid den systematiska 
litteratursökningen. Eriksson Barajas, et al. (2013) förklarar att en systematisk litteratursökning är 
när man söker data systematiskt, kritiskt granskar den data man sökt, och sedan sammanställer 
datan. Vidare i metoddiskussionen kommer vi kritiskt granska våra val av sökord, urval och källor.  

2.2 Sökstrategi 
Stukát (2011) poängterar vikten av bra sökord, både på svenska och engelska. Eriksson Barajas et 
al. (2013) menar på att frågeställningen bestämmer kriterierna för sökningen. Vi började med att 
utgå från vårt syfte och vår frågeställning och kom där fram till ett antal sökord som vi valde att 
använda oss av. 
 
Huvudorden för sökningarna var metod, skrivutveckling, skriva och undervisning, utifrån dessa ord 
fann vi synonymer, översatt till engelska för att få fram internationell forskning samt svensk 
forskning skriven på engelska.  

2.2.1 Sökord  

De sökord vi valde att använda är följande:  
Elementary school ,methods, middle school, techniques, writing development, strategies, lärare, 
mellanstadie, skrift, skriva, skrivutveckling, svenska, undervisning och utveckling. 
 
Vi har testat att söka på fler begrepp än ovanstående men som inte gav något resultat, vi hänvisar till 
Bilaga A. 

2.2.2 Söksträng 

Eriksson Barajas, et al. (2013) förklarar att det finns fler sätt att söka på, genom att kombinera flera 
av ens sökord för att få ytterligare träffar. Vidare ger Eriksson Barajas, et al. (2013) söktips, bland 
annat att använda trunkering (*), en asterisk, i början eller slutet av ett ord för att få in alla ändelser 
av ett begrepp för att bredda sökningen. En annan strategi som användes var att kombinera våra 
sökord med hjälp av de Booleska operatorerna “AND” och “OR”. De Booleska operatorerna är en 
standard sökteknik och används för att få fram sökningar genom olika ordkombinationer. Det är 
genom dessa kombinationer man antingen kan bredda eller avgränsa sin sökning. Genom att 
använda operatorn “AND” hittar man referenser som innehåller både ord A och ord B, det här gör 
man för att begränsa sin sökning. När man istället använder operatorn  “OR”  hittar man referenser 
som innehåller antingen ord A eller ord B, det här gör man för att bredda sin sökning (Eriksson 
Barajas, et al., 2013). De här definitionerna på de Booleska operatorerna stämmer väl överens med 
hur Stukát (2011) har definierat dem. De söksträngar vi har använt i databaserna är följande: 
 
● Undervisning AND lärare AND skriv* OR skrift* AND mellanstadiet conttype:ref 
● Mellanstadie* AND skriv* OR skrift* AND utveckling* conttype:ref 
● "writing development" AND  strategies or methods or techniques AND "middle school" or 

"elementary school" 
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De svenska söksträngarna har använts i SwePub och den engelska söksträngen har använts i ERIC. 
Vi kommer att förklara mer om databaserna och hur vi har gått tillväga under nästa rubrik 2.3 
Databaser. Söksträngarna och urvalen finns noggrannare beskrivet i Bilaga A. Vi hänvisar även till 
Bilaga D där vi har dokumenterat hur vi har fyllt i vår söksträng i ERIC i de olika kolumnerna.  

2.3 Databaser 

2.3.1 SwePub 

SwePub är en svensk databas. När vi sökte i SwePub märkte vi att vi kunde inte vara specifika i 
våra sökord. För att bredda sökningen användes trunkering, vilket gjorde att vi fick med alla 
tänkbara ändelser av ett begrepp. I SwePub använde vi oss enbart av svenska sökord för vi fick för 
stor och irrelevant sökträff när vi skrev in engelska begrepp vilket vi uppmärksammade när vi läste 
abstracts på ett par av träffarna. Stukát (2011) säger att det krävs ett kritiskt förhållningssätt för att 
inte bli översvämmad av referenser, vilket vi först blev när de engelska sökorden användes.  

2.3.2 ERIC  

ERIC är en internationell databas som är inriktad på pedagogik och psykologi. Den professionella 
forskaren inom utbildningsvetenskap använder sig gärna av databasen ERIC (Stukát, 2011). 
Sökningar i den här databasen bestod av engelska sökord för att all litteratur här är skriven på 
engelska. Vi började med att använda en söksträng som vi använt i en annan databas men det gav 
för många träffar som inte var rimligt att läsa igenom. Vi lade till begrepp som handlade om 
metoder och dess synonymer för att få fram vilka strategier man kan använda som lärare gällande 
skrivutveckling. I vår avgränsning använde vi först peer-reviewed. Vi fick stor matchning på våra 
sökord så vi fick även avgränsa vilka år vi ville ha forskningen från, vilket blev åren 2010-2018. 
Anledningen till att vi valde att avgränsa till 2010 är att vi ville få en bred metodbank över vad 
lärare kan göra för att påverka elevers skrivutveckling. Nyare forskning indikerade mer på digitala 
verktyg som metod medan äldre forskning indikerade mer på estetik och respons. För att få med alla 
delar passade år 2010 bra att avgränsa från. 

2.4 Urval 
I vårt första urval fick vi välja bort träffar som inte föll in under våra kriterier till exempel 
konferensbidrag, böcker, bokkapitel och rapporter. Sedan valde vi endast de som var peer-reviewed 
för att säkerställa kvalitén på forskningen. Vi följde Eriksson Barajas, et al. (2013:84) 
urvalsprocess: 
“1.Identifiera intresseområde, definiera sökord. 
2.Bestäm kriterier, till exempel land och år. 
3.Genomför sökning i lämpliga databaser. 
4.Manuella sökningar. 
5.Välj relevanta titlar, läs abstract, gör ett första urval. 
6.Läs artiklarna i sin helhet, gör en kvalitetsvärdering.” 
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När vi sökte på våra utvalda söksträngar och fick fram ett rimligt antal träffar läste vi igenom alla 
abstracts. De som verkade stämma överens med vårt syfte valde vi att skriva ut texten för att 
översiktligt läsa forskningen i fulltext. Vidare gjordes en sista kvalitetsvärdering för att se om 
resultatet kunde bidra till vår kunskapsöversikt och vi läste de artiklarnas resultat som kommit med 
i vårt första urval noggrannare, här hänvisar vi till Bilaga A där hela urvalsprocessen har 
dokumenterats i en tabell.  Vi hänvisar också till Bilaga C, där kan man läsa en artikelöversikt över 
artiklarnas syfte, metod och resultat.  

2.5 Manuella sökningar 
För att komplettera med ytterligare artiklar gjordes ett antal manuella sökningar. I tidigare kurs på 
högskolan har vi kritiskt granskat en avhandling, vi ansåg att den passade bra in på vårt syfte och 
kunde bidra med ett relevant resultat. I den avhandlingens referenslista fanns en artikel som vi 
ansåg var relevant och vi sökte upp den manuellt i databasen Swepub för att noggrant läsas igenom. 
Den artikelns resultat svarade mot vårt syfte och fick vara med i vår kunskapsöversikt. Vi har även 
hittat tre andra artiklar via manuella sökningar från tidigare kunskapsöversikter som liknar vår.   

2.6 Bearbetning och analys 
Efter att ha översiktlig läst i fulltext de artiklar vi valde att behålla gick vi vidare med att noggrant 
granska forskningen. För att lättare finna likheter och skillnader i empirin sammanställde vi 
resultatet och precis som Eriksson Barajas, et al. (2013) skriver, valde vi att kategorisera in 
artiklarna i olika teman som gick att utläsa ur empirin. Viktigt att beakta är att en artikel kan 
sorteras i flera olika teman. Vi hänvisar till Bilaga B där det framgår vilka teman artiklarna 
sorterades under. Teman som vi fann var:  
 
Tabell 1. Teman över studiernas resultat 

Tema Antal artiklar som berör temat 

Texters struktur och uppbyggnad 4 st 

Digitala redskap 4 st 

Estetiska uttrycksformer  3 st 

Att arbeta tillsammans och ge respons 5 st 

 
Vi har valt att kategorisera och dela in vår empiri eftersom det blir lättare att lyckas besvara vårt 
syfte och frågeställning utefter empirins resultat. Vidare i vår resultatdel kommer inte enbart  
artiklarnas resultat presenteras utan vi har även valt att redogöra för artiklarnas diskussioner och 
slutsatser, i de fallen där vi ansåg att deras resultatdel inte fullt besvarade vårt syfte eller 
frågeställning.      
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3.1 Resultat  
Vi kommer nu att presentera vårt resultat utifrån vad Eriksson Barajas, et al. (2013) förespråkar när 
man skriver en resultatdel. Resultaten kommer att presenteras utifrån vår tematisering, för att på så 
sätt lättare besvara vårt syfte och frågeställning. Resultatens likheter och skillnader kommer att 
lyftas fram.  

3.2 Texternas grundstenar och struktur  
Inom den här kategorin presenteras forskning som har kommit fram till att elever behöver ha 
grundkunskaper och en tydlig struktur för att deras skrivutveckling kan  främjas. Med texternas 
grundstenar och struktur syftar det till olika genrers specifika drag. Forskare som berör temat 
texternas grundstenar och struktur är Bergh Nestlog (2012), Davis och McGrail (2011) och 
Wirdenäs (2013). 
 
Bergh Nestlog (2012) har genomfört en kvalitativ fallstudie i två olika klasser med elever i årskurs 
4-6 i Sverige. Bergh Nestlog (2012) har kontinuerligt analyserat elevernas texter, intervjuat dem och 
observerat deras arbete och genom den processen får hon fram sina resultat och drar sina slutsatser. 
I studien deltog två lärare och 49 stycken elever, av de 49 eleverna valdes 25 elever ut och 
studerades närmare genom att bli intervjuade. Bergh Nestlog (2012) har i sin studie undersökt hur 
läraren kan främja elevers skrivutveckling och har fått fram resultatet, när eleverna samtalar om 
texters uppbyggnader får det en positiv effekt på elevernas lärande. Forskaren finner också i sitt 
resultat att eleverna producerar två kategorier av texter: sekvenskopplade och hierarkikomponerade. 
I en sekvenskopplad text läggs texten upp utan en överordnad struktur som successivt fördjupar 
förståelsen. I en hierarkikomponerad text tar eleven makten över texten i sin helhet och byggs upp 
med en textmedvetenhet med olika delar som tillhör genren. Bergh Nestlog (2012) drog slutsatsen 
att eleverna utvecklar sitt skrivande genom att skriva hierarkikomponerade texter då de hjälper 
eleven att skapa mening under skrivandet, vidare stödjer textstrukturer skribenten att tänka djupare  
I sin analys av de olika elevtexterna fick hon fram det här resultatet. Bergh Nestlog (2012) beskriver 
meningsskapande som någonting som pågår när vi tänker, talar, lyssnar, skriver och läser. När 
eleverna skriver skapar de mening för sig själva före, under samt efter skrivandet och när de skapar 
sina texter får läsaren en chans att skapa mening utifrån de språkliga strukturer som skribenten har 
använt sig av.  
 
Wirdenäs (2013) har gjort en fallstudie där hon observerat och analyserat färdigskrivna texter av 
elever och videoinspelat tre olika lektioner, där samma lärare och elever deltagit vid samtliga 
tillfällen. Antal elever framgår inte i artikeln med totalt har 35 stycken elevtexter samlats in för 
analys. Hon har även använt sig av lärarintervjuer, helklassdiskussioner och smågruppssamtal för 
att få fram sitt resultat. Wirdenäs (2013) resultat från studien visar att cirkelmodellen är en metod 
som kan fungera som ett stöd eleverna behöver för att utveckla sitt skrivande. Cirkelmodellen är en 
modell som används inom undervisningen av genrepedagogik där modellen går ut på att stegvis 
stötta eleverna till att utveckla sitt språk, skriftligt som muntligt, där eleverna blir medvetna om 
olika texters specifika språkliga drag (Gibbons, 2006) i Wirdenäs, (2013). Wirdenäs (2013) skriver i 
resultatet att läraren i studien hade utformat uppgiften med för stor utmaning och för lite stöttning.  
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Läraren hade gett otillräckliga instruktioner och inte gett ut någon modelltext för eleverna att följa. 
Läraren i studien hade förutsatt att eleverna kunde mer än vad de gjorde och därav visade resultatet 
att eleverna i studien behövde mer stöttning i sitt skrivande än vad de fick. Det gjorde sig synligt i 
Wirdenäs (2013) analys av sina observationer då hon såg att eleverna hade svårt med att börja 
skriva på sina texter, de visste inte hur eller vad de skulle göra. Wirdenäs (2013) kom fram till i sitt 
avsnitt om lösningar på problemen, att läraren behöver vara tydlig med vilka nödvändiga krav och 
ramar det finns när eleverna ska konstruera en viss typ av genre och att läraren behöver vara 
medveten om sina språkliga val och metoder som läraren använder sig av i klassrummet. Vidare 
skriver hon att det är viktigt att eleverna får tydliga instruktioner om vad som krävs för att skapa en 
viss typ av text. Gemensamt för Bergh Nestlog (2012) och Wirdenäs (2013) är slutsatsen de drar att 
lärare måste vara tydlig med skriftspråkets alla regler som finns att följa när man skapar text inom 
en viss genre. Lärare måste göra medvetna val och tänka på sitt språkbruk samt ge tydliga 
instruktioner om hur man konstruerar texter, för att det ska gynna elevers skrivutveckling.  
 
Medan Wirdernäs (2013) menar på att cirkelmodellen är en framgångsrik metod visar Davis och 
McGrails (2011) resultat att genom bloggning utökar eleverna kunskaper om de olika genrerna och 
hur man skriver en specifik text då de fick leva sig in i genren. Davis och McGrail (2011) har 
genomfört en fallstudie i en årskurs 5 där totalt 9 flickor och 7 pojkar deltog. Studien pågick under 
1 år där data samlades in genom observationer, intervjuer och skriftliga tester på eleverna. Projektet 
klassen deltog i var ett skrivprojekt där forskarna undersökte hur elevers skrivutveckling påverkades 
av att få skriva texter i en egen blogg. Forskarna kommer i sitt resultat fram till att för att förstå en 
genre måste man få uppleva den och först när eleverna får en skrivuppgift verklighetsförankrad, 
utvecklas elevernas skrivande. Davis och McGrail (2011) slutsats är att när eleverna fick skriva i sin 
blogg blev texten de skapade mer meningsfull genom att de fick uppleva genren i sin kontext, vilket 
visade sig vara positivt för elevernas skrivutveckling. Cave och Yekovich (2010) drar också 
slutsatsen att elever behöver få känna mening med den text de skapar, de behöver få se textens 
genre i den miljö genren hör hemma och få texterna verklighetsförankrade. Resultatet grundar Cave 
& Yekovich (2010) på att eleverna som ingick i kontrollgruppen inte producerade lika innehållsrika 
texter som eleverna som fick arbeta i datorprogrammet TRALE gjorde. Eleverna i studien som fick 
skriva texter i TRALE förstod vilka skrivregler som gällde inom genren bättre, då deras texter var 
mer språkligt korrekta är övriga 29 elevers texter.     

3.2.1 Sammanfattning av resultat “Texternas grundstenar och struktur” 

Sammanfattningsvis kommer ovanstående forskare fram till att eleverna behöver ha en stadig grund 
i texternas grundstenar och struktur för att kunna utveckla sitt skrivande. De kommer fram till olika 
metoder för hur läraren kan undervisa om texternas grundstenar och strukturer; cirkelmodellen, 
bloggar, samtal och hierarkikomponerade texter. Läraren behöver även vara tydlig i sina uppgifter 
och vara medveten om sina språkliga val. Samtliga ovanstående forskare lyfter fram att 
meningsskapande är en viktig del i elevers skrivutveckling.  
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3.3 Digitala redskap 
Inom den här kategorin presenteras forskning som har kommit fram till att elevers skrivutveckling 
kan gynnas av att läraren använder digitala redskap i sin undervisning. Med digitala redskap menas 
att teknologi har använts i undervisningen. Forskare som berör temat digitala redskap är Cave och 
Yekovich (2010), Cusimano, Krishnan, Wang och Yim (2018), Kedersha McClay och Stagg 
Peterson (2012) och Davis och McGrail (2011). 
 
Kedersha McClay och Stagg Peterson (2012) har genom telefonintervjuer med 216 lärare samt 
observationer, intervjuer och dokumentanalyser med lärare och elever, undersökt på vilket sätt 
lärare kan dra nytta av digital teknologi i skrivundervisningen. Resultatet de fick fram var att i de 
klassrum där lärare formar undervisningen så att digitala redskap används, till exempel datorn, kan 
det främja elevernas utveckling gällande skrivning. De drar däremot slutsatsen att det inte är 
datoranvändandet  i sig som är avgörande för om eleverna ska utvecklas i sitt skrivande, men det är 
ett hjälpmedel som kan underlätta utvecklingen genom att det ökar motivationen för eleverna att 
redigera och bearbeta sina texter på dator. Kedersha McClay och Stagg Peterson (2012) diskuterar 
att det kan upplevas lättare att redigera sin skrivna text på datorn än vad det är när man skrivit för 
hand med papper och penna.  
 
Att digitala verktyg ökar motivationen visar även resultatet i Cusimano, Krishnan, Wang och Yim 
(2018) resultat. Cusimano, Krishnan, Wang, och Yim undersöker i sin studie om det finns skillnader 
(i effektivitet och längd) mellan uppsatser skrivna av grupper och uppsatser skrivna av enskilda 
elever och vad elevernas uppfattningar är om sin gruppskrivningserfarenhet. Baserat på de 
insamlade uppsatserna får de fram resultatet att det finns möjligheter med att arbeta digitalt, 
speciellt när eleverna ska arbeta i grupp. De kommer fram till resultatet att när läraren låter eleverna 
få skriva på datorn, över internet, ges möjligheten för alla deltagarna i gruppen att få skriva och 
bidra till texten samtidigt. I studien använde eleverna programmet DocuViz, ett program där alla 
deltagare kan skriva samtidigt i texten från vars en dator. Forskarna får fram resultatet att när 
eleverna arbetar i samma dokument synkroniseras deltagarnas styrkor och skrivprocessens nivå 
höjdes på elevernas texter. Den slutsatsen drog Cusimano, Krishnan, Wang och Yim (2018) genom 
att jämföra texterna från de elever som arbetade i grupp med texterna från de eleverna som skrev 
enskilt.  
 
Genom Davis och McGrails (2011) studie om att bedriva klassrumsbloggar fick de fram i sitt 
resultat efter att ha intervjuat eleverna samt analyserat elevernas texter att eleverna kände mer 
mening och lust till att skriva. Genom bloggen utvecklade eleverna i studien en ny typ av förståelse 
och uppskattning av att skriva till en publik. Författarna skriver vidare i sitt resultat att eleverna, 
tack vare det här projektet, blev mer motiverade till att utveckla deras ord- och språkbruk samt 
berättarröster. Eleverna i studien kände nu ett ägande för sitt lärande och sin skrivprocess och de 
kände en annan mening med sin text, än att bara behaga läraren och få ett betyg. Att utveckla sitt 
skrivande och producera en text kändes nu meningsfullt och därav tog eleverna projektet på större 
allvar. Davis och McGrails (2011) diskuterar att när eleverna förflyttade fokus bort från det 
självcentrerade skrivandet och istället fokuserade på att skriva till en mottagare så utvecklades 
elevernas kognitiva förmåga, förmågan att tänka, ta emot kunskap och information. De poängterar i 
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diskussionen att enbart skriva online och inför en publik inte ska ersätta all skrivundervisning i 
skolan, men det kan vara ett bra komplement för elevernas skrivutveckling. När läraren 
implementerade det digitala redskapet blogg, som man skriver på datorn online, upplevde eleverna 
att det blev lättare att anpassa sitt skrivande till rätt genre när de fick uppleva just den genren de 
skrev i. I resultatet får Davis och McGrail (2011) fram att det digitala redskapet ökar motivationen 
samt möjligheten för att skapa ett meningsfullt tillfälle som på så sätt kan verka positivt för 
elevernas skrivutveckling.  
 
Just att verklighetsförankra uppgifterna genom användande av digitala redskap är något 
Cave och Yekovich (2010) har genomfört en studie om. Studien gjordes på 49 stycken elever i 
årskurs 3 och av dessa valdes 20 stycken elever ut för att studeras närmare, resterande 29 elever 
deltog i en kontrollgrupp som fick samma undervisning men där skillnaden var att de inte fick 
arbeta i datorprogrammet TRALE, utan fick skriva på vanligt papper med penna. Forskarna har 
undersökt hur datorprogrammet TRALE kan påverka elevers skrivutveckling då TRALE är ett 
program som gör det möjligt att rent visuellt uppleva olika genrer som verkliga. Som exempel är, att 
det på datorskärmen, ser ut som att du skriver i en verklig kokbok när du skriver genren 
instruerande texter. Cave och Yekovich (2010) får fram resultatet att när läraren använder det här 
datorprogrammet i undervisningen får eleverna en ökad motivation till sin skrivprocess. TRALE  
har även goda instruktioner på hur den specifika genren de skriver i ska skrivas. I resultatet fick de 
fram att både läraren och eleverna i studien kände att digitala redskap fungerade som ett hjälpmedel 
gällande elevernas skrivutveckling. Cave och Yekovich (2010) skriver i sin slutsats att det inte 
räcker med att bara vara i skolan utan det är viktigt hur läraren lägger upp undervisningen. Den 
traditionella undervisningen menar Cave och Yekovich (2010) inte är den mest framgångsrika 
metoden utan att använda TRALE ökar förståelsen hos eleverna för hur man skriver en viss typ av 
genre. 

3.3.1 Sammanfattning av resultat “Digitala redskap” 

Cave och Yekovich (2010), Cusimano, Krishnan, Wang och Yim (2018), Kedersha McClay och 
Stagg Peterson (2012) och Davis och McGrail (2011) kommer fram till i sina studier att 
användandet av digitala redskap är en metod läraren kan använda för att synliggöra genren och 
verklighetsförankra elevers skrivprocess, som på så vis bidrar till elevers skrivutveckling. 
Metoderna som tas upp är att bedriva klassrumsbloggar, datorprogrammet TRALE och att skriva 
online. Både i bloggar och TRALE får eleverna sätta sig in i den kontext de olika texterna hör 
hemma i, vilket kan bidra till elevernas skrivutveckling. När eleverna skrev online utvecklades 
eleverna genom att de har möjlighet att skriva i samma dokument och de hjälper varandra med att 
utveckla sina texter. 
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3.4 Estetiska uttrycksformer 
Inom den här kategorin presenteras forskning som har kommit fram till att när läraren använder 
estetiska uttrycksformer i undervisningen påverkas elevernas skrivutveckling. Med estetiska 
uttrycksformer som redskap har läraren använt bild, musik eller drama i svenskundervisningen när 
eleverna ska skapa texter. Forskare som berör temat estetiska uttrycksformer är Andersson (2014), 
Adoniou (2012) och Jaquet (2011). 
 
En undersökning om hur estetiska uttrycksformer i klassrummet kan främja elevers skrivutveckling 
är något som Andersson (2014) har gjort. Hon har gjort en kvalitativ undersökning där hon samlat 
in och analyserat elevers texter de producerat under projektets gång, intervjuat lärare samt intervjuat 
elever, och av den analysen fick hon fram sitt resultat och drog sina slutsatser. Undersökningen har 
genomförts i fyra olika klasser, i låg och mellanstadiet, som hade ett frivilligt samarbete med 
Kulturskolan. Genom sin etnografiska studie fick Andersson (2014) fram resultatet att eleverna som 
deltog i studien, producerade texter med ett mer meningsfullt innehåll när de arbetade multimodalt, 
skapade representationer i form av multimodala berättelser, bilder, ord och texter. Genom 
lärarintervjuer fick Andersson (2014) information från lärarna i studien att de uppmärksammade att 
elevernas skrivutveckling främjas av ett multimodalt och estetiskt undervisningsupplägg då de såg 
skillnad på elevernas texter nu och från tidigare undervisning då ett multimodalt arbetssätt inte 
implementerats. Att producera bilder ihop med sina texter förbättrade elevernas skrivande på det 
sättet att eleverna i studien kunde använda bilderna som inspiration för en mer innehållsrik text. 
Vidare i Anderssons (2014) resultat skriver hon att elevernas arbete med att skapa bilder fungerade 
som en viktig inspiration till skrivandet och texterna blev mer meningsfulla. Andersson (2014) drar 
slutsatsen att när man utgår från en multimodal syn öppnas nya möjligheter i undervisningen.  
 
Adoniou (2012) undersöker hur elevers texter påverkas av att rita före de skriver instruerande och 
förklarande texter. Genom observationer har forskaren undersökt sin klass hon vanligtvis 
undervisar. Klassen bestod av 10 elever i åldrarna 8-9 år. Undersökningen gick ut på att halva 
klassen fick rita innan de skrev sin text medan den andra halvan inte fick rita innan de skrev. 
Adoniou (2012) får fram i sitt resultat, precis som Andersson (2014) att bilder kan bidra till att 
främja elevers skrivutveckling. Adoniou (2012) får fram i sitt resultat att när eleverna först ritar och 
tecknar, kan bilderna sedan fungera som en stödjande struktur för elevernas skrivprocess, speciellt 
om man har bilderna bredvid sig under skrivprocessen. Adoniou (2012) skriver i sitt resultat att rita 
före man skriver kan vara extra gynnande för elever med språkliga svårigheter. I undersökningen 
fick alla deltagande elever först vara med och baka, därefter fick halva gruppen rita bilder på hur det 
gick till när de bakade och andra halvan fick inte rita. Ett tredje steg i undersökningen var att alla 
elever slutligen fick skriva ner hur det gick till när de bakade. De eleverna som hade ritat bilder fick 
använda sina bilder som hjälp och resultatet Adoniou (2012) fick fram var att de eleverna som även 
fick rita bilder, presterade bättre när de skrev och hade en högre kvalité på sina texter. Eleverna 
använde sina teckningar för att planera sina texter och lättare minnas arbetsprocessens gång. Det här 
gjorde att strukturen förbättrades och viktiga detaljer kom med i texten. Efter en noggrannare analys 
av Adoniou (2012) visade resultatet även på att de som fick rita var tydligt bättre på både text-och 
meningsnivån och var marginellt bättre på ord-nivån. Adoniou (2012) drar slutsatsen att ett 



 

17 

multimodalt arbetssätt är mest gynnsamt för elevernas skrivutveckling då hon jämförde elevtexter 
från de två olika kontrollgrupperna. 
 
Jaquet (2011) undersöker vilka resurser för meningsskapande som används av eleverna i 
pedagogiskt drama respektive i skrivande och om det gestaltande arbetet syns i de texter eleverna 
skriver i anslutning till dramaarbetet i en årskurs 4. Genom observationer, textanalyser och 
intervjuer fick Jaquet (2011) fram resultatet att dramatisering och gestaltning av texter som en 
metod kan främja elevers skrivutveckling. Hon kommer fram resultatet att drama kan vara en resurs 
när eleverna skriver berättande och argumenterande texter. Hon får även fram resultatet att det blir 
meningsfullt för eleverna att skriva när de får använda sig av egna erfarenheter inom populärkultur 
och egna intressen. Jaquet (2011) ser i elevernas berättelsers handling, när de presenterar karaktärer 
som Bamse, Ice-man och Hulken, att eleverna i studien hämtar inspiration från sina erfarenheter och 
personliga intressen. Även i Anderssons (2014) studie får eleverna möta drama som ett redskap i 
undervisningen. I Anderssons (2014) ena projekt; Gastkram, ett skräcktema, fick eleverna använda 
både drama och musik för att skriva texter. Det projektet resulterar i, enligt Andersson (2014), att 
eleverna inspireras av temat till att skriva egna texter, vilket märktes när hon analyserade 
elevtexterna och temat återfanns i elevernas texter. Jaquet (2011) har i sin studie bland annat två 
teman; hjälte- och skräcktema. En likhet mellan Anderssons (2014) studie och Jaquets (2011) 
studie, efter analys av elevernas producerade texter, var att eleverna som inspirerades av 
skräcktemat skrev fylligare och starkare texter jämfört med de elever som inspirerades av övriga 
teman. 

3.4.1 Sammanfattning av resultat “Estetiska uttrycksformer” 

Adoniou (2012), Andersson (2014) och Jaquet (2011) kommer fram till att när läraren använder 
estetiska uttrycksformer i sin undervisning utvecklas eleverna i sitt skrivande då de skriver texter 
som innehåller en högre kvalité genom att struktur och detaljer blev tydligare och förbättrades. De 
estetiska uttrycksformerna som kommer till känna är att rita före man skriver, dramatisera och 
gestalta texter samt använda musik som inspirationskälla.  
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3.5 Att arbeta tillsammans och ge respons  
Inom den här kategorin presenteras forskning som har kommit fram till att när läraren formar 
undervisningen så att den sätts i en social kontext så kan det främja elevers skrivutveckling. I den 
här kategorin så har läraren använt samtal, respons och grupparbeten i undervisningen.  
Forskare som berör temat är Berggren (2013), Cusimano, Krishnan, Wang  och Yim (2018), 
Gustavssons (2013), McClay och Stagg Peterson (2010) och Sofkova Hashemis (2013). 
 
För att främja elevers skrivutveckling har McClay och Stagg Peterson (2010) kommit fram till i sin 
studie, där de de genom telefonintervjuer undersöker hur lärare ger feedback på sina elevers texter, 
att när elever får feedback från läraren har det en positiv inverkan på elevers skrivutveckling. 
McClay och Stagg Peterson (2010) menar på att när eleverna får konkreta tips på vad som behöver 
utvecklas i elevernas skrivna text, kan eleverna i studien lättare förbättra sitt arbete. Forskarna drar 
slutsatsen efter sitt resultat att eleverna behöver få veta textens styrka samt svaghet för att på så sätt 
utveckla vidare nuvarande text samt framtida texter eleverna kommer att producera. McClay och 
Stagg Peterson (2010) skriver i sitt resultat att om det ska vara gynnsamt för eleverna att ge respons 
till varandra krävs det att läraren hjälper eleverna att bli mer kritiska. I en intervju mellan McClay 
och Stagg Peterson (2010) och lärarna i studien, diskuterar lärarna att kamratrespons inte alltid är en 
effektiv metod att använda eftersom lärarna anser att eleverna inte är så bra på att ge respons, än. 
McClay och Stagg Peterson (2010) skriver vidare i sitt resultat att läraren måste lära eleverna hur 
man ger respons, för att responsen ska verka gynnande för elevernas skrivutveckling. Vidare i 
resultatet av studien framkommer det att responsen som ges till eleverna måste vara konstant och 
verka omedelbar. Eleverna måste få en chans att omgående få förbättra och utveckla sina texter 
efter att responsen getts. Beroende på vilken inställning eleverna har till responsen tar de den till sig 
i olika grad visar McClay och Stagg Peterson (2010) resultat. Lärarna som intervjuades berättade 
om två sätt att använda kamratrespons. Ett sätt var att ge “one star and two wishes” där eleverna 
fick kommentera en bra sak och två utvecklingsmöjligheter i texten. Ett annat sätt som också togs 
upp var att låta två elever, som är på olika nivåer i sin skrivutveckling, ge och ta emot respons av 
varandra. Lärarna i Mclay och Stagg Petersons (2010) studie är överens om att beröm och 
uppmuntran är nyckelingredienser för att eleverna ska utvecklas i sitt skrivande.   
 
I Sofkova Hashemis (2013) studie får eleverna ta emot respons av både lärare och klasskamrater 
flera gånger under skrivprocessen. Undersökningen som genomfördes är en fallstudie i en skola i 
Sverige där datorprogrammet Wiki användes i två klasser i årskurs 4 och två klasser i årskurs 6. 
Datan som samlats in är genom observationer och analys elevtexter. Precis som McClay och Stagg 
Peterson (2010) poängterade så har Sofkova Hashemis (2013) funnit i sin studie att det är 
individuellt hos eleverna hur väl de tar emot responsen de får på sina texter. Några elever tog emot 
den och gjorde betydande korrigeringar medan andra elever tog emot den i väldigt låg grad. 
Resultatet av kamratresponsen blev att eleverna ytredigerade varandras texter. Responsen 
fokuserade på språkliga fel i texterna och inte på texternas innehåll. Sofkova Hashemis (2013) 
studie har visat att responsen inte har en betydande påverkan på alla elevers texter därför att 
eleverna inte gjorde betydande förändringar i texten. I Gustavssons (2013) kvantitativa studie, där 
hon studerat olika lektionsplaneringar för årskurs 1-9 i syfte att problematisera och beskriva ett 
innehåll av lektionsförslag inom skrivandet, fick hon också fram att den respons eleverna ger till 
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varandra mest handlar om ytredigering, det vill säga ändringar i stavning, meningsuppbyggnader 
och liknande, istället för att hjälpa till med att förbättra texternas innehåll. Precis som Sofkova 
Hashemis (2013) och Gustavssons (2013) får Berggren (2013) fram i sin studie ett tydligt resultat 
på att när läraren använder respons som metod utvecklar eleverna i studien sitt skrivande. Berggrens 
(2013) undersökning syftar till att studera hur elever arbetar med respons och vad de lär sig genom 
respons. Berggren har genomfört en fallstudie där hon samlat in både kvalitativ och kvantitativ data 
genom att observera tre olika klasser i årskurs 8 i en svensk skola. Berggrens (2013) resultat visar 
däremot att det är när eleverna ger respons som de utvecklas mest. När eleverna i studien gav 
feedback uppmärksammade de språkliga fel som gjorde det svårläst och när de granskade deras 
klasskamraters texter fungerade det som en inspiration till deras egna skrivande gällande struktur, 
idéer och innehåll. Vidare får forskaren fram att genom att ge respons lärde sig eleverna att värdera 
sin egna text och kunde utveckla sitt egna skrivande. Det som skiljer Berggren (2013) från Sofkova 
Hashemis (2013) och Gustavssons (2013) är att Berggren (2013) i sin diskussion om resultatet, inte 
anser att elevernas skrivutveckling gynnas av att får respons eftersom eleverna enbart ger varandra 
respons på ytnivå. För att elevernas skrivutveckling ska verka positiv menar Gustavsson (2013) i sin 
diskussion att det krävs att eleverna får hjälp även med att utveckla innehållet i sina egna texter 
eftersom hon ser i sin analys av elevtexterna, att eleverna bara hjälper varandra med ytredigering. 
Gustafsson (2013) reflekterar över om det beror på att eleverna inte har kunskaperna och vanan att 
ge respons av innehållet i texten. 
 
Gustafsson (2013) får även fram i sin studie att skrivandet ses som en självständig process i de olika 
lektionsförslagen och att de förslag som berör socialt samspel till stor del handlar om att en elev ger 
respons till en annan elev på dess text. McClay och Stagg Peterson (2010) får fram i sin 
undersökning genom lärarintervju, att en övervägande del av de deltagande lärarna ser skrivandet 
som en social händelse då eleverna kan hjälpa varandra fram i utvecklingen genom att ge 
kamratrespons till varandra men ser också att skrivandet i sig är en självständig process.  
 
Cusimano, Krishnan, Wang och Yim (2018) kom fram till i resultatet att när eleverna i studien 
skrev i grupp producerar de starkare och längre texter jämfört med när de skrev enskilt. En metod 
som användes var att eleverna fick skriva i DocuViz, där alla som delar i arbetet kan skriva 
samtidigt, så synkroniseras gruppmedlemmarnas styrkor. Forskarna menar att skrivprocessens nivå 
höjdes när elevernas alla styrkor las ihop och de tillsammans producerade en text de alla fått vara 
med o skriva på vilket syntes när forskarna jämförde texterna från deras olika kontrollgrupper. 
Cusimano, Krishnan, Wang och  Yims (2018) studie resulterar i att elevernas skrivutveckling 
gynnades av att få dela sina styrkor med andra. De skriver också i resultatet att det finns stor 
potential med att arbeta i grupp när man skriver texter, speciellt när man skriver online. Man kan 
höja skrivprocessens nivå, samtidigt som man stödjer elevernas engagemang i deras skrivande.  

3.5.1 Sammanfattning av resultat “Att arbeta tillsammans och ge respons” 

Sammanfattningsvis får Berggren (2013), Cusimano, Krishnan, Wang och Yim (2018), Gustavssons 
(2013), McClay och Stagg Peterson (2010) och Sofkova Hashemis (2013) fram i sina resultat att 
elevernas skrivutveckling främjas i en social kontext. Genom kamratrespons får eleverna ta del av 
varandras texter och får förslag på utvecklingsmöjligheter till sina egna texter. När eleverna ger 
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respons på varandras texter ger de oftast kommentarer om stavfel och struktur, en “ytlig respons”. 
Det finns resultat som pekar olika gällande om eleverna gynnas mest av att ge eller ta emot respons, 
men forskarnas gemensamma resultat är att om läraren formar en undervisning där eleverna får 
arbeta tillsammans så påverkas elevernas skrivutveckling 
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4 Diskussion 
I följande del kommer vi att följa vad Stukát (2014) skriver, att i diskussionsdelen ska författarna 
försöka knyta samman hela studien samt tolka och kritiskt granska de resultat man fått fram. 

4.1 Metoddiskussion 
Validiteten i en studie är hög om man undersöker det man avser att undersöka (Eriksson Barajas, et 
al. 2013). Vårt syfte var att hitta forskning om hur läraren kan påverka undervisningen så att den 
främjar elevers skrivutveckling. För att öka validiteten har vi valt ut vårt empiriska material för att 
det ska svara på vårt syfte och frågeställning genom noggrant utvalda sökord och söksträngar. Vi 
har även studier som har olika metodik för hur de har genomfört sina studier vilket ökar validiteten. 
En utmaning med validiteten är att de utvalda studierna som granskats är relativt små, däremot får 
flera av studierna fram samma eller liknande resultat. Ett validitetsproblem är att vårt arbete har 
berört skolämnet svenska och som det går att se i våra artiklar är inte allt källmaterial svenskt utan 
vår empiri innehåller även internationella studier. Anledningen till valet av utländska studier är för 
att skriva är någonting elever gör i alla skolor världen över, det samma gäller att utveckla sitt 
skrivande. I bakgrunden har vi motiverat för varför vi fokuserar på skrivutveckling i skolämnet 
svenska, men eftersom vi fann bra forskning om skrivutvecklingen i andra länders motsvarighet till 
svenskämnet blev det en för stor förlust att sålla bort dessa artiklar i vårt urval. Vi anser att det går 
att applicera de internationella studiernas resultat till skrivutveckling i skolämnet svenska, här i 
Sverige. Eftersom vi har skrivit grundskolan i vårt syfte och i vår frågeställning finns en 
medvetenhet om att grundskolan i Sverige inte är samma som i andra länder, så i urvalet har artiklar 
valts ut som har forskat på elever som går i årskurser som motsvarar Sveriges grundskola. 
 
Gällande reliabilitet skriver Eriksson Barajas, et al. (2013) att det är hur studien är genomförd och 
om en annan person kan göra samma studie med samma material. För att öka reliabiliteten har vi 
noga redogjort för hur vi har gått tillväga när vi har samlat in vår empiri. Vi har dokumenterat 
sökord, söksträngar och våra urval för att säkerställa reliabiliteten och även för att vi själva ska veta 
att allt skett systematiskt. Det går däremot inte blunda för att vi har gått in med tidigare erfarenheter 
och personliga intressen, vilket är en fälla som Kihlström (2007) menar är vanlig att hamna i. Det 
du ser påverkas av dina förutfattade meningar och intressen sedan tidigare menar hon. En annan 
person som använder vår metod, trots noggrann redogörelse från vårt håll, kan därför inte helt 
garanterat få samma resultat, för hur vi tolkat resultatet bygger på vilken inställning vi haft när vi 
har läst. De teman vi har kommit fram till i resultatet hade kanske blivit annorlunda om någon 
annan gjort samma kunskapsöversikt med samma material. Däremot vill vi kommentera att vi bara 
redogjort för studiernas resultat och inte lagt in egna tankar och värderingar. Eftersom vi är 
medvetna om fällan man lätt hamnar i, har vår bearbetning av materialet varit mer objektiv.  
 
Eftersom skrivutveckling är ett brett område gäller det för oss att avgränsa, däremot finns det alltid 
en risk med att avgränsa för att man lätt kan missa sådant som skulle kunna vara relevant. Vi har 
gjort vår avgränsning genom att enbart använda vissa specifika sökord som vi ansåg gav relevanta 
träffar. Det kan ha begränsat sökningen när det bara söktes på ord som hade en tydlig koppling till 
vårt syfte och frågeställning. Vi hade kanske även fått relevanta resultat om vi vågat bredda och 
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utforska ord som inte egentligen tydligt hör ihop med vårt syfte. De sökord och söksträngar som 
använts har omprövats och diskuterats genomgående under arbetets gång fram till resultat, dock är 
vi medvetna om att vi har tre olika söksträngar och att det kan upplevas mycket och spretigt. Ett 
argument för det är att vi ville få tillräckligt många relevanta träffar för att kunna få fram ett fylligt 
resultat och då krävdes det mer än en söksträng. Olika söksträngar har använts i databaserna ERIC 
och SwePub eftersom vi inte fick några träffar i SwePub med söksträngen vi använde i ERIC, och i 
ERIC fick vi för stor träff med söksträngen vi använde i SwePub.  
 
Överraskande var att i sökningarna kom det inte upp mycket forskning om estetiska uttryckssätt 
som metod. Då estetiska lärprocesser är någonting det pratats mycket om på lärarutbildningen 
trodde vi fler artiklar skulle beröra det temat. Två av tre studier om estetik har vi funnit genom 
manuella sökningar, enbart en av artiklarna kom upp i vår söksträng. Anledningen till att det blev så 
kan bero på att estetiska uttrycksformer kanske inte har implementerats inom forskningsvärlden än 
eller att de har fallit bort när vi har gjort våra avgränsningar. 
 
Vårt empiriska material är samstämmiga på det viset att de alla har en metod de anser påverkar 
elevers skrivutveckling, det som gör att artiklarna motsäger varandra är att de förespråkar olika 
metoder. Trots de olika resultaten empirin fått fram kunde det ändå lätt utläsas fyra tydliga teman. 
Det som var svårt med de olika teman var att flera artiklar platsade i flera teman. För att öka 
trovärdigheten har vi verkligen försökt utläsa vad det faktiska resultatet var i studierna, och då 
placera artikeln i rätt kategori. Eftersom många artiklar är samstämmiga hade vi kunnat styrka 
resultatets trovärdighet om vi hittat fler artiklar som motsäger en annan artikels resultat. Vi hade 
aktivt behövt söka upp sådana artiklar eftersom de inte kom fram när vi gjorde våra sökningar med 
våra söksträngar, men det hade gjort att vi hade vinklat vårt resultat. Desto fler artiklar som 
beskriver en viss metod, desto mer vinklas resultatet vi får fram, med det som argument valde vi att 
inte ha fler manuella sökningar än de vi har haft.   
 
Bland vår empiri har vi huvudsakligen kvalitativa studier. Av våra 13 studier är där bara två 
kvantitativa och genom att vi både har kvantitativa och kvalitativa undersökningar så får vi ett 
bredare resultat. De studier vars metod vi ställer oss mest kritiska till är Gustafsson (2013) och 
McClay och Stagg Peterson (2010) där Gustafsson (2013) endast undersökt lektionsplaneringar på 
lektion.se. McClay och Stagg Peterson (2010) har endast genomfört intervjuer med 216 lärare, 
visserligen är det många lärare men de har själva inte observerat eller analyserat elever i deras 
skrivprocess för att se om det sker en utveckling. 
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4.2 Resultatdiskussion 
Vi tar i vår bakgrund upp lärarens påverkan på elevernas skrivutveckling och i vårt problemområde 
lyfter vi Fouganthine (2012) som belyser problemet att om eleverna inte utvecklar sitt skrivande kan 
de ha negativa konsekvenser för dem senare i livet. Av vår empiri har vi fått fram resultatet att 
läraren kan forma undervisningen för att främja elevers skrivutveckling genom att använda flera 
olika metoder som vi kategoriserat i teman; genom att använda digitala redskap, lära ut om texters 
grundstenar och struktur, arbeta med estetiska uttrycksformer samt låta eleverna arbeta i en social 
kontext.   
 
Ett resultat vi fann extra intressant var att Wirdenäs (2013) och Bergh Nestlog (2012) båda 
poängterar att det är viktigt att läraren är tydlig med vilka krav och ramar det finns när man ska 
skriva, samt att man samtalar om texters uppbyggnader och struktur. För att stödja eleverna med 
struktur och uppbyggnad av sina texter får Sofkova Hashemis (2013) och Gustavssons (2013) fram i 
sina studier att när läraren använder kamratrespons som metod hjälper eleverna varandra med den 
ytliga redigering, till exempel stavning, meningsuppbyggnader och grammatik.  
 
Att använda digitala redskap är en metod som flera forskare kommer fram till. Bellander (2010) 
skriver att i dagens teknologisamhälle får vi fler språkliga stilar att hantera och man måste kunna 
anpassa sitt språkbruk till olika situationer. Davis och McGrail (2011) använder tekniken i sin 
studie och fann att genom att blogga ökar elevernas skrivutveckling. Eleverna i studien fick skriva 
till en mottagare, vilket upplevdes mer meningsfullt. Genom Davis och McGrails (2011) metod kan 
eleverna få övning i att hantera de olika språk-stilarna som finns samt att de får övning i att anpassa 
sitt språkbruk. I Kedersha McClay och Stagg Petersons (2012) studie fann de att skriva till en 
mottagare upplevde eleverna som meningsfullt och de utvecklade sitt skrivande där tekniken 
fungerade som ett redskap och det stämmer överens med Lundbergs (2010) dimensioner “intresse 
och motivation” samt “funktionell skrivning”, därför att elevernas motivation ökade när de hade 
riktiga mottagare att skriva till samt att de fick utvecklas i att skriva i olika sammanhang.  
 
Lundberg (2011) har en dimension som heter “skapande skrivning” som handlar om kreativ och 
fantasifull skrivning. Adoniou (2012), Andersson (2014) och Jaquet (2011) får fram i sin forskning 
att skapande skrivning genom estetiska uttrycksformer, så som drama eller bildskapande innan 
eleverna skapar sin text, gynnar elevers skrivutveckling. Skolverket (2018d) skriver att drama kan 
användas i undervisningen som ett hjälpmedel för att fördjupa elevernas förståelse och inlevelse när 
de lär sig. Skolverket (2018d) tar även upp problemet med att drama inte är en integrerad del i 
undervisningen med en trolig anledning att det är tidskrävande och kräver mer kunskaper av läraren. 
Vi tänker att den anledningen mycket väl kan ligga till grund för varför vi inte fann så många 
artiklar om just multimodalt arbetssätt och det styrker vår aning om att det ännu inte är ett fullt 
implementerat arbetssätt i svenska grundskolan.  
 
Berggrens (2013) resultat visar att eleverna utvecklas mest av att ge respons, inte av att få, eftersom 
de får inspiration och uppmärksammar fel i andra elevers texter och då kan eleverna lättare sedan 
finna utvecklingsmöjligheter i sin egna text. Fast (2007), Garme (2010) och Lundberg (2010) menar 
på att skrivutveckling är en språklig process och ett hantverk som kräver övning. Läraren kan då 
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låta eleverna få använda kamratrespons som metod för att utveckla sitt skrivande. Lundbergs (2010)  
dimensioner av skrivutveckling tar upp bland annat “stavning” samt “meningsbyggnad och 
textform” som elevernas kamratrespons främst berör, i studierna. Vi reagerade på att Berggren 
(2013) fokuserade i sin studie på vinsterna av att eleverna får ge respons medan Sofkova Hashemis 
(2013) och Gustavssons (2013) fokuserade på vinsterna av att eleverna får ta emot respons men 
ingen av dem förkastar det andra. Vi tolkar utifrån deras resultat, att kamratrespons som metod kan 
verka gynnande för elevers skrivutveckling, både att få ge och ta emot, så länge de har rätt 
inställning till responsen. Extra intressant var det här resultatet eftersom det i Skolverket (2018a, s. 
259) finns ett centralt innehåll om att eleverna ska få arbeta med “Olika sätt att bearbeta egna och 
gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.” Det som 
skiljer Berggrens (2013) resultat från Sofkova Hashemis (2013) och Gustavssons (2013) är att 
Berggren (2013) får fram resultatet att eleverna gynnas mer av att ge respons. Anledningen till det 
är enligt Berggren (2013) att eleverna själva inte har tillräcklig kunskap för att hjälpa sina kamrater 
att åtgärda de missar som finns i texterna de producerat. Berggren (2013) anser att få kamratrespons 
inte gynnar utvecklingen av innehållet i texterna, utan det är först när eleverna får läsa varandras 
texter och ge kamratrespons som de får ny inspiration till innehåll, får se hur andra elever byggt upp 
sina texter.   
 
 I vårt problemområde tar vi upp att Winzell (2018) belyser problemet med att svensklärare saknar 
skrivdidaktiska kunskaper. Och  i vårt resultat har vi funnit fyra olika metoder läraren kan tillämpa 
för att elevers skrivutveckling ska gynnas. I Wirdenäs (2013) studie hade läraren utformat en 
uppgift med för stor utmaning och för låg stöttning, instruktionerna var inte tillräckliga. Det här såg 
Wirdenäs (2013) genom observationer i klassrummet när läraren hade gått igenom uppgiften och 
eleverna hade svårigheter med att komma igång med att börja skriva sina brev efter genomgången.  
Enligt Garme (2010) kan det bli problem när eleverna förväntas klara av en för hög utmaning och 
skriver vidare att läraren behöver hjälpa eleverna. Johansson och Sandell Ring (2012) skriver om 
den närmaste utvecklingszonen (Zone of Proximal Development) och menar att eleverna lär sig bäst 
i situationer med hög utmaning och hög stöttning. När stöttningen är för låg i förhållande till den 
höga utmaningen blir eleverna uttråkade och omotiverade att lära. Den närmaste utvecklingszonen 
är en del av genrepedagogikens ben som Wirdenäs (2013) också berör i sin studie. Wirdenäs (2013) 
kommer fram till i sin studie att cirkelmodellen kan vara en bra metod för att utveckla elevers 
skrivande där man tillsammans bygger upp kunskap om en genre, skriver tillsammans för att sedan 
eleven ska kunna skriva själv.  
 
Ett genomgående tema i alla resultat är att det är viktigt att det känns meningsfullt för eleverna när 
de skriver. Precis som Fast (2007), Liberg (2008) och Snow m. fl., 1998 i Liberg (2008) skriver, är 
barnens intresse en viktig faktor för att ens vilja utvecklas i sitt skrivande. Meningsfullhet är ingen 
metod, däremot kan man använda metoder som skapar meningsfullhet. Genom att använda digitala 
redskap, eller arbeta multimodalt, eller låta eleverna arbeta tillsammans kan det fungera som ett 
meningsskapande och motivationshöjande verktyg.    
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5.1 Slutsats och didaktiska implikationer 
Vår kunskapsöveriskt har syftat till att ta reda på vad tidigare forskning säger om hur lärare kan 
påverka elevers skrivutveckling i ämnet svenska, för barn i grundskolan. Skolverket (2018a) skriver 
att eleverna ska få möta olika strategier för att skriva olika typer av texter och vårt resultat har visat 
att det finns flera olika metoder som lärare kan använda sig av för att påverka elevers 
skrivutveckling; texters grundstenar och struktur, estetiska uttrycksformer, digitala redskap och 
arbeta tillsammans och ge respons. Om eleverna har kunskaper kring texters grundstenar och 
struktur möjliggör det att eleverna kan utvecklas i sitt skrivande. Digitala redskap kan användas i 
undervisningen genom att eleverna får en möjlighet att sätta sig in i olika texters kontext och kan 
verka motiverande i elevernas skrivprocess, vilket kan bidra till elevernas skrivutveckling. När 
eleverna får arbeta med estetiska uttrycksformer fungerar det som en inspirationskälla till deras 
textskapande. I situationer där elever arbetar tillsammans samt ger och får respons kan elevernas 
skrivutveckling påverkas. I den här kunskapsöversikten kan vi se att det finns en kunskapslucka. 
Det saknas studier där de jämför olika metoder med varandra för att se om en metod är mer 
gynnsam än en annan. 
 
En implikation av kunskapsöversikten är att vara medveten om att varje nytt arbetssätt tar tid att 
arbeta in i undervisningen, man kan inte förvänta sig en positiv effekt efter första försöket. Det 
samma gäller med att alla elevgrupper är olika och det arbetssättet som verkar positivt för ena 
gruppen behöver nödvändigtvis inte passa nästa grupp. 
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6.1 Vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att den ska utmynna i ett arbete om lärarens didaktiska val i 
undervisningen gällande skrivutveckling. Vi ser en studie om kamratrespons som intressant att ta 
sig an för att vi såg i resultatet att det fanns meningsskiljaktigheter kring om det är att få eller att ge 
kamratrespons som ger bäst effekt på elevers skrivutveckling. Vidare forskning kan också resultera 
i att man undersöker om någon av de här metoderna är bättre än de andra.  
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