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Sammanfattning:  

Resultaten från nationella proven i ämnet svenska under läsåret 2017/2018 visar att 10,1% av 

eleverna i årskurs 3 som deltagit inte har uppnått kravnivån i delprovet som prövar stavning 

och interpunktion. I denna studie får eleverna ingå i språkrika miljöer i en social kontext med 

gestaltande och dramatiserande undervisning om interpunktion. Interpunktion avser 

användningen av skiljetecken som punkt, frågetecken och utropstecken. Syftet med studien är 

således att undersöka gestaltande undervisning om interpunktion i ämnet svenska. Utifrån 

frågeställningen; på vilka sätt påverkar gestaltande undervisning elevernas förståelse för 

interpunktion, har en deduktiv analys genomförts. Studiens teoretiska ramverk är den 

sociokulturella teorin, vilket ligger till grund för analysverktyget som används vid analysen av 

det empiriska materialet. Empirin består av videoobservationer, enkäter och elevtexter som 

transkriberats, sammanställts och analyserats. Resultatet visar att gestaltande övningar enligt 

fyra faser utvecklar elevernas  kunskaper om interpunktion genom att använda olika 

skiljetecken, men resultaten visar även att eleverna behöver fortsätta utveckla sin förmåga att 

bruka interpunktion. Fas 1 identifierar elevernas förkunskaper och bygger upp kunskap om 

interpunktion. Fas 2 vidareutvecklar elevernas förståelse för skiljetecken i olika meningar 

genom modellering.  Fas 3 visar en utveckling i elevernas förståelse för interpunktion och fas 

4 visar elevernas självständiga kunskap om interpunktion. Vidare är det betydelsefullt att 

forska vidare om gestaltandets roll i skrivundervisningen i ämnet svenska, fler studier behöver 

genomföras och i synnerhet med det rådande svårigheterna för grundskoleeleverna att 

använda interpunktion i sina skrivna texter. 
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Förord 
 

Att kunna skriva är en central färdighet i dagens samhälle. I den svenska skolan ska eleverna 

lära sig använda ett korrekt skriftspråk och där ingår även att använda sig av skiljetecken i 

sina meningar. Vi är två studenter som brinner för ämnet svenska. Intresset har lockat oss till 

fördjupning om skrivundervisning i de tidigare grundskoleåren och där fastnade vi för 

dramatisering och gestaltande för att främja elevernas lärande i de lägre åldrarna. Vi har 

tidigare bedrivit aktionsforskning som grundat sig i en undervisning genom att använda 

gestaltande i klassrummet. Där prövade vi tidigare forskning i praktik vilket skapade intresset 

för att genomföra en studie med gestaltande som didaktisk utgångspunkt. Intresset för 

gestaltande fick oss att leva oss in i processen tillsammans med eleverna och skapa en rolig 

arbetsmiljö. Vi förespråkar skrivutvecklingen i de lägre åldrarna som viktig för att eleverna en 

dag ska kunna kommunicera i samhället med god skrivförmåga. Varje elev i skolan har rätt 

till att förstå och använda ett korrekt skriftspråk och genom en undervisning i gestaltandet har 

eleverna en möjlighet att utveckla skriftspråket tillsammans i en levande i miljö. Vi ser att 

eleverna behöver träna och utveckla användningen av interpunktion för att nå målen enligt 

läroplanen samt att skrivandet är viktigt för varje enskild elev. Intresset för skrivutveckling 

har vi haft sedan tidigare men dramatisering och gestaltandet har gjort att vi ser gestaltandet 

som en bra strategi för utveckling i klassrummet och något som vi kommer använda oss av i 

våra kommande lärarroller i framtiden.  

 

Under arbetets gång har vi haft en ständig dialog och fördelat arbetet med lika stort ansvar 

under processen. Vi har samlat in empirin gemensamt på en skola och utfört 

undersökningarna i parallellklasser. Aktionsforskningens empiri som genomfördes på skolan 

ligger till grund för denna studie. Ansvaret att samla in empirin för att kunna göra denna 

studie möjlig har varit jämlikt. Samarbetet mellan varandra har varit central för studiens 

utformning och för våra olika ansvarsområden. En gemensam analys och diskussion av 

empirin har genomförts där vi tillsammans tolkat för att få en större förståelse av empirin och 

därefter få ett helhetsperspektiv på studien. Detta har medfört att vi båda har deltagit och 

framfört egna åsikter för att arbetet ska bedrivas framåt. Ett delat skrivdokument har medfört 

att vi båda deltagit aktivt i skrivprocessen och delat med oss av åsikter och idéer. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra handledare Anders Nilsson och Ole Olsson som gjort denna 

studie möjlig samt ett stort tack till övningsskolan som gjort det möjligt för oss att genomföra 

aktionsforskningen. Vi vill även rikta ett tack till våra studiekamrater för support och 

feedback. Ett extra tack till dig Angelica för tydlig vägledning i stormens öga. 

 

Halmstad den 3 juni 2019 

Amanda Strömqvist & Isabelle Mossberg 
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Inledning 
Kunskapssamhället är i behov av människor som kan skriva på ett mer avancerat sätt idag, 

vilket innebär att skolelever behöver stöttas för att kunna utvecklas för de olika syften och 

genrer som de ställs inför i sitt skrivande (Liberg, 2008, s. 65). Lundberg (2008, s. 9) 

beskriver förmågan att uttrycka sig i skrift som en mänsklig rättighet och menar att elever 

behöver en medvetenhet kring skriftspråkets uppbyggnad för att kunna utveckla sina texter. 

Läroplanen (Skolverket, 2018a) presenterar skolans många uppdrag, bland annat att utveckla 

elevernas språkliga förmåga. Det är huvudmannens och den dagliga pedagogiska ledningens 

ansvar att verksamheten ständigt prövas i syfte för att utvecklas. De metoder som används ska 

utvecklas och prövas i förhållande till resultaten för en fortsatt utveckling. Vidare beskriver 

läroplanen att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Lärare ska enligt 

läroplanen utbilda och utveckla elevers skriftspråk och textproduktion i ämnet svenska genom 

ett gediget arbete med språkliga normer och regler samt textstruktur.  

 

Säljö (2014, ss. 301-304) beskriver Vygotskijs teori om språk, han talade om språk som 

redskapens redskap, genom det talade och skrivna språket kan människan kommunicera med 

omvärlden och skapa förståelse med medmänniskor. Språket är ett ständigt utvecklingsbart 

teckensystem som har ett samspel med andra uttrycksformer. För barn erövras språket i 

samspel med personer i den närmaste omvärlden. De begrepp som barnen inte möter i sin 

vardag kan inte tillägnas om de inte förklaras. Utveckling och lärande sker i sociala 

sammanhang och i interaktion med andra människor. Kommunikation och interaktion är 

viktiga nycklar för utveckling. Vidare menar Säljö (2014) att Vygotskijs arbete för utveckling 

är avsett att kunna förverkligas i den vanliga skolan och de pedagogiska konsekvenserna 

ligger i hur samspelet mellan aktörerna i skolmiljön organiseras. Kunskaperna överförs inte 

mellan människor utan det är något som människor blir delaktiga i.  

 

Vygotskij (1995, ss. 81-82) menade att dramatisering eller teaterspelandet står jämsides med 

det språkliga skapandet bland barn eftersom att de är delaktiga i en kontext som de binder 

samman fantasi med den personliga upplevelsen. Jaqcuet (2011) menar att pedagogiskt drama 

och gestaltande bidrar till en ökad skrivutveckling hos grundskoleeleverna genom att eleverna 

producerar texter av högre kvalité. Enligt kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 2018a, s. 

263) ska eleverna ha förmågan att kunna skriva enkla texter läsligt med handstil samt på dator 

när de lämnar årskurs 3. I texterna som eleverna producerar ska de ha förmåga att placera ut 

och använda punkt, frågetecken och utropstecken för att få ett godkänt omdöme i ämnet 

svenska. Med stöd i läroplanen (Skolverket, 2018a, s. 257) är det skolans skyldighet att 

utveckla elevernas skriftspråk i ämnet svenska genom att bedriva undervisning som innehåller 

de delar som eleverna ska klara av för att nå de kunskapskrav som skrivits fram för ämnet. 

 

Enligt Taube, Fredriksson och Olofsson (2015, s. 75) har läsundervisningen haft större plats i 

skolan än skrivundervisningen. Läs- och skrivundervisning är ofta kopplade till varandra och 

är därmed lika viktiga. Det finns en trend att fokusera på läsundervisning i den svenska skolan 

även om det står i läroplanen hur viktigt det är med både läs- och skrivutveckling. 

Skrivundervisningen innehåller olika komponenter precis som läsinlärning. Skrivandet 
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behandlar också förmågan att förmedla ett budskap så att läsaren förstår, därför är det viktigt 

med grammatik, stavning och förmågan att sätta punkt. Det allmänna skrivandet är en 

skrivprocessmodell där eleven uppmuntras att planera, skriva utkast och redigera sin text.  

 

Problemområde 

Lundberg (2008, s. 9) menar att eleverna behöver en medvetenhet kring skriftspråkets 

uppbyggnad för att kunna utveckla sina texter. Lärarna måste ha en medvetenhet om dessa 

faktorer för att kunna bistå med resurser och stöd för att alla eleverna ska kunna lyckas i sin 

skrivprocess. Dahl (2016) identifierar att undervisningen om interpunktion inte är lika utförlig 

som undervisningen av stavningsregler. Resultaten från nationella proven (Skolverket, 2018b, 

s. 8) i ämnet svenska har under senare år visat bristande resultat på delprovet som prövar 

stavning och interpunktion i ämnet svenska för årskurs 3. Under läsåret 2017/2018 visar 

resultatet att 89,9% av eleverna som deltagit har uppnått kravnivån i delprovet som prövar 

stavning och interpunktion. Det betyder att 10,1% av eleverna i årskurs 3 inte har godtagbara 

resultat i delprovet och därmed svårigheter med dessa färdigheter. Problemformuleringen för 

denna studie är att eleverna i grundskolans tidigare år har svårt att förstå hur interpunktion 

används i texter och meningar. Interpunktion avser användningen av skiljetecken som punkt, 

frågetecken och utropstecken.   

 

Eleverna i de tidigare åren behöver kunna bruka ett korrekt skriftspråk med interpunktion 

inför de situationer som deras skrivförmåga ställs inför i kommande skolår. Denna studie har 

som utgångspunkt i det Lundberg (2008, s. 9) framhåller, nämligen att det är en mänsklig 

rättighet att kunna bruka ett korrekt skriftspråk och därmed ser vi denna studie som behövlig 

för grundskolans tidigare år. Med tanke på resultaten från nationella proven (Skolverket, 

2018b, s. 8) i delprovet som prövar stavning och interpunktion ser vi ett möjligt behov att 

utveckla elevers användning av interpunktion i sina texter.  

 

Syfte och frågeställning 

Utifrån problemformuleringen är syftet med studien att undersöka gestaltande undervisning 

om interpunktion i ämnet svenska.  

 

Mer specifikt vill vi svara på frågeställningen:  

 

• På vilka sätt påverkar gestaltande undervisning elevernas förståelse för interpunktion? 
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Bakgrund  
I följande avsnitt presenteras och förklaras studiens centrala begrepp och bakomliggande 

faktorer för studiens forskningsämne. Faktorer som nämns kommer ifrån läroplanen, 

skollagen och litteratur. Vidare avslutas bakgrunden med den teoretiska utgångspunkten för 

studien samt tidigare forskning kopplat till studiens syfte.  

 

Definition av begrepp  

Framöver i studien behandlas följande begrepp: skrivförmåga, interpunktion, estetiska 

lärprocesser, cirkelmodellen, drama, pedagogiskt drama, gestaltande och gestaltande enligt 

fyra faser. Med skrivförmåga menas förmågan att uttrycka sig och producera texter i en 

skolkontext. Interpunktion innefattar förmågan att använda skiljetecken som punkt, 

utropstecken och frågetecken i meningar. Estetiska lärprocesser definieras som en social 

praktik där lärande och estetik som drama och gestaltande utgör arbetssättet i undervisningen.  

 

Cirkelmodellen är en undervisningsform med fyra olika faser som definierar hur 

undervisningen ska genomföras. Drama är en del av teaterkonsten och kan uttryckas på 

många olika vis, bland annat genom rörelser och dialoger medan pedagogiskt drama är när 

drama som teater och gestaltande utgör ett didaktiskt arbetssätt i undervisningen. Gestaltande 

förklaras i denna studie som ett didaktiskt arbetssätt med ett bildligt framställande av en 

levande kropp. Gestaltande enligt fyra faser är i denna studie en omarbetad didaktisk modell 

utifrån cirkelmodellen med fokus på gestaltande aktiviteter för elevernas lärande och 

utveckling av interpunktion.  

 

Cykeln för lärande och utveckling 

Cykeln för lärande och utveckling, även kallad cirkelmodellen är en genrebaserad 

undervisningsform som härstammar från genrepedagogiken som grundades i Australien. 

Genrepedagogiken är uppbyggd på tre ben: Vygotskiljs sociokulturella perspektiv, Hallidays 

systemisk-funktionella grammatik och Martins och Rotherys cirkelmodell med skolgenrer. 

Cirkelmodellen består av fyra olika faser: bygga upp kunskap om ämnesområdet, 

modellerande dekonstruktion, gemensam konstruktion och självständig konstruktion. Genom 

cirkelmodellen kan eleverna lära sig om ämnet och använda den information som inhämtas 

vidare i kommande faser. I användandet av cirkelmodellen får eleverna även att läsa, lyssna 

och tala samt lära sig hur processen med text kan bearbetas och bedömas (Gibbons, 2012, 

s.103, 112).  
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Figur 1. Cirkelmodellens fyra faser (fritt efter Johansson & Sandell Ring, s. 31) 

 

Enligt Skolverket (2017, s. 2) handlar cirkelmodellen om att ge alla elever en möjlighet att 

konkret förstå hur skolämnenas olika texter är uppbyggda med typiska språkmönster. 

Cirkelmodellens fyra faser är skapade för att eleverna ska få arbeta inom flera aktiviteter 

innan de själva utför skrivandet självständigt. Johansson och Sandell Ring (2010) beskriver 

cirkelmodellen som en ständigt pågående process där undervisning och utvärdering sker i 

interaktion mellan varandra. Genom interaktionen med andra får eleverna möjlighet att 

bearbeta sina skrivkunskaper och utveckla sina texter. Vidare menar författarna att 

cirkelmodellen är en tidskrävande modell och att faserna inte alltid behöver följa en 

kronologisk ordning. Gibbons (2012, s. 112) menar att läraren behöver kunskap om elevernas 

förkunskaper för att kunna genomföra undervisningen och möta eleverna i den proximala 

utvecklingszonen. Vilket är en grundförutsättning för cirkelmodellens arbetssätt. 

 

Enligt Johansson och Sandell Ring (2010, ss. 33-34) bygger den första fasen: bygga kunskap 

på ett pedagogiskt engagemang där eleverna lär sig om kunskapen tillsammans inom det valda 

området som ska ligga till grund för elevernas skrivande. Eleverna införskaffar nya kunskaper 

i ämnet och får förståelse för olika ämnesspecifika begrepp och uttryck genom 

undervisningens innehåll. I denna fas identifierar läraren elevernas kunskaper för att 

vidareutveckla ämnesinnehållet för kommande undervisning. Kommunikation och interaktion 

är i fokus under den första fasen.  

 

I andra fasen: modellering och dekonstruktion studerar eleverna tillsammans med läraren en 

modelltext i samma genre som undersöks och analyseras där syftet är att eleverna ska 

upptäcka specifika drag som utmärker den specifika genren. För att åstadkomma detta bryts 

modelltexter ned i delar och analyseras. Det långsiktiga målet är att eleverna ska känna till 

olika genres språkmönster för de olika texterna. Textaktiviteterna utvecklar sedan elevernas 

och lärarens gemensamma metaspråk och analysverktyg. I undervisningen ska de olika 

delarna skapa en bro mellan skolspråk och vardagsspråk där förlängningen senare är mellan 

elevernas vardagskunskaper och ämneskunskaper (Skolverket, 2017, ss. 2-3).  

 

Vidare i den tredje fasen: gemensam konstruktion förklarar Skolverket (2017, s. 3) att läraren 

och eleverna skriver gemensamt i den valda genren. Utgångspunkten bygger på den tidigare 

kunskap som eleverna byggt upp under den första fasen. Läraren styr upp undervisningen så 

att eleverna tydligt ser hur lektionens innehåll växer fram. Läraren ställer relevanta frågor till 
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eleverna om innehåll och struktur samt visar tydligt de olika stegen för textens uppbyggnad. 

Johansson och Sandell Ring (2010, ss. 36-37) beskriver den tredje fasens syfte som är att 

befästa tidigare kunskaper från tidigare faser om ämnet, språket och genren samt att ge 

stöttning inför självständigt skrivande.  

 

I den fjärde fasen: självständig konstruktion skriver eleverna självständigt i den valda genren. 

Läraren ska fortsätta ge stötting och påminna om tidigare förvärvade kunskaper. Johansson 

och Sandell Ring (2010, s. 38) poängterar att cykeln för undervisning och lärande tar tid med 

de fyra olika faserna. De menar däremot att modellen är framgångsrik om arbetet följer hur de 

fyra faserna beskrivs och berikas med kreativa övningar i anslutning till ämnet.  

 

Lärprocess genom pedagogiskt drama och lek 

Vygotskij (1995, ss. 81-82) menade att dramatisering eller teaterspelandet står jämsides med 

det språkliga skapandet bland barn. Dramatisering grundar sig i en handling som barnet utför 

själv i fantasin och binder därmed samman den personliga upplevelsen med det konstnärliga 

skapandet. Drama står även barnen nära eftersom det finns ett samband mellan drama och lek. 

Vidare framställer Vygotskij (1995) drama som språkligt skapande vilket är nödvändigt och 

förståeligt för barnet själv. Skrivandet behöver ha ett tydligt syfte för barnen vilket även de 

dramatiserade uppsättningarna behöver vara. Innehållet i uppsättningarna ska vara begripligt 

med ett bestämt syfte för barnen som deltar. Dale (1998, s. 54) översätter Vygotskijs syn på 

leken som en källa för utveckling. Leken ställer krav på barnet som rättar sig efter reglerna i 

leken. Undervisningen ska vara en källa till elevens utveckling och en inre fortsättning på 

leken. 

 

Rasmusson och Erberth (2009, ss. 9, 170) poängterar att pedagogiskt drama fokuserar på att 

skapa kreativitet och socialt lärande samt utveckling. Drama är ett gestaltade i rummet med 

hjälp av roller och rollspel, pedagogiskt drama är ett sätt att arbeta med drama och gestaltande 

i undervisningen. Arbetet med dramaövningar, rollspel, improvisationer och teater är att 

utveckla elevernas fantasi och förmåga att uttrycka sig. Arbetet med pedagogiskt drama 

samverkar med skrivande eftersom eleverna får uttrycka sina idéer genom att skriva manus. 

Eleverna utvecklar också förmågan att kommunicera och samarbeta i grupp eftersom drama 

utspelar sig i gruppsammanhang. Vidare menar Rasmusson och Erberth (2008, s. 58) att 

kroppsspråk är människans sätt att uttrycka sig genom rörelser, kroppsställningar, mimik, 

tonfall och gester. Människor som arbetar med människor behöver kunskap om att tolka och 

använda den verbala kommunikationen och även den icke-verbala kommunikationen.    

 

När eleverna gestaltar med drama sker en estetisk lärprocess. Det sagda och det gestaltande 

stimulerar till nya utmaningar (Holmgren-Lind, 2011, ss. 92-93). Österlind (2011, ss. 140-

142) poängterar att klasslärare spenderar mycket tid med eleverna och kan disponera drama 

integrerat i flera olika ämnen.  Tillfälliga inslag av drama har sitt värde integrerat i skolans 

dagliga verksamhet vilket resulterar i social interaktion och en god lärprocess. Drama som 

pedagogisk undervisning kräver en meningsfull undervisning där alla elever ska kunna delta.   

Gibbons (2012, s. 37) menar att den kognitiva utvecklingen sker när elever samarbetar med 
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andra i en målinriktad aktivitet. Barn lär sig tänka i ett samspel genom att delta i 

vardagsaktiviteter, problemlösning och samtal.   

 

Språklig förmåga och ett funktionellt skriftspråk 
Genom undervisningen i skolan ska elevernas språkliga förmåga utvecklas. Det är 

huvudmannens och den dagliga pedagogiska ledningens ansvar att verksamheten ständigt 

prövas i syfte för att utvecklas. De metoder som används ska utvecklas och prövas i 

förhållande till resultaten för en fortsatt utveckling (Skolverket, 2018a, s. 9). Läroplanen 

skriver fram: 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje 

elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed 

få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2018a, s.9).  

 

Därmed behöver eleverna ingå i rika lärandemiljöer som utvecklar deras språkliga förmåga. 

(Skolverket, 2018a, s. 9). Liberg (2008, s. 65) menar att lärarna inte längre kan blunda för att 

dagens kunskapssamhälle behöver fler som kan skriva på ett mer avancerat sätt än vad vi har 

idag. Elevers skrivutveckling är ett gediget arbete som måste fortlöpa genom hela skolgången. 

Eleverna behöver stöd för att utveckla förståelse- och kodningsstrategier för de skrivkontexter 

de ställs inför. Vidare menar Liberg (2008, s. 65) att de strategier som används i 

undervisningen kan vidareutvecklas och nya strategier appliceras. Att kunna vidareutveckla 

elevernas förmåga att skriva är något som lärarna måste bli bättre på. Kapitel tre i Skollagen 

(SFS, 2010:800, s.11) presenterar bestämmelser om elevernas utveckling mot målen. Eleverna 

ska ges ledning och stimulans för sitt lärande och sin personliga utveckling. Utifrån sina egna 

förutsättningar ska eleverna kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  

 

Den svenska skrivforskaren Ingvar Lundberg (2008, ss. 10-11, 21) har i en bok samlat 

betydande faktorer för en god skrivutveckling. I sin bok uttrycker han sin syn på skriftspråket 

och menar att ett funktionellt skriftspråk ska betraktas som varje människas grundläggande  

rättighet. Vidare beskrivs skrivandet som ett hantverk och att det krävs omfattande kunskap 

samt övning för att kunna behärska det. För att kunna hantera kommunikationsformen skrift 

behöver barnen en grundläggande kunskap om språket. Förutom skriftlig ordkunskap behöver 

eleverna även kunna hantera grafiska tecken och symboler som exempelvis punkt, frågetecken 

och utropstecken. Lundberg (2008, ss. 31-32) menar också att skriften är annorlunda 

uppbyggd i jämförelse med talspråket, vilket betyder att eleverna måste vara medvetna av 

konsekvenserna för budskapets struktur eftersom skriften måste formuleras tydligare. Vidare 

menar han att skrivandet är en kognitiv process som pågår i tänkandet när en text produceras. 

Skrivprocessen är även starkt kopplad till motivation som handlar om glädje och lust till 

skrivandet. Den sociala påverkan är också betydande för skrivandet då barn stimuleras av en 

omgivning där skriftspråket är inkluderande. Att skriva är ett viktigt redskap och genom 

skrivandet blir människan medveten om sitt tänkande. 

 



Amanda Strömqvist & Isabelle Mossberg  

  

7 
 

Strömquist (2007, ss. 102-103) skriver att uttrycka sig i tal är ett sätt att kommunicera och bli 

förstådd i olika sammanhang. Den verbala kommunikationen innefattar kroppsspråk och 

mimik.  I skrift ska något framföras till en mottagare genom en icke-verbal kommunikation 

utan kroppsspråk och mimik vilket betyder att skriften måste framföras tydligt till mottagaren 

för att skribenten ska bli förstådd. Med hjälp av en struktur i texten kan mottagaren tydligt 

veta hur texten ska tolkas. Skiljetecken är en hjälp så att mottagaren kan förstå och tolka 

budskapet som skribenten vill framföra. Skribenten kan med hjälp av skiljetecken göra texten 

bildlig, bokstavlig, peka ut och göra effektfulla pauser för att nå ut med sitt budskap. Det är 

viktigt att skribenten är medveten om dessa möjligheter för att läsaren ska kunna tolka och 

förstå skribenten på ett icke-verbalt kommunikationssätt. Medvetenheten ligger hos alla som 

skriver, även elever i skolan. Därför är det viktigt att skapa en medvetenhet hos eleverna om 

detta för att de ska kunna kommunicera genom en icke-verbal kommunikation.   

 

Enligt Strömquist (2010, ss. 229-231) är punktens funktion i en text att markera 

meningsgränsen för ett påstående. En mening avslutas med en punkt, men kan också avbryta i 

en förkortning. Ett frågetecken används i slutet av en direkt fråga eller i en retorisk fråga. Ett 

utropstecken används för att markera en meningsgräns för uppmaning eller utrop och kan 

förmedlas med olika känslor som glädje, förväntan, önskan, vrede och upprördhet. Dahl 

(2016, s. 17) hävdar att alla som skriver ska känna till det vanligaste skrivreglerna och 

interpunktion, det vill säga användandet av skiljetecken. Rehnqvist och Svensson (2012, s. 

57) menar att skriftspråkets ljud- och skriftsymboler är något som måste läras genom ett 

intensivt arbete.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt ligger till grund för den 

undervisningskonstruktion med gestaltande enligt fyra faser som prövas i föreliggande studie. 

Forskningen som beskrivs i detta avsnitt handlar om undervisning med social interaktion, 

pedagogiskt drama, gestaltande och estetiska lärprocesser i ämnet svenska. I en tidigare 

kunskapsöversikt (Mossberg & Strömqvist, 2018, s. 21) identifierades ett smalt utbud av 

forskningsstudier om undervisning med estetiska lärprocesser för standardeleven i åk 1-3.   

 

Tidigare forskning visar att drama som strategi för skrivundervisningen bidrar till att elever 

skriver texter av högre kvalitét. I en fältstudie genomförd av Jacquet (2011, ss. 36, 104, 112) 

som innefattade triangulering med observation, intervju och textanalys mötte forskaren 

eleverna och deras texter samt lärarna och pedagogerna i undervisningssituationer. Studien 

syftade till att beskriva hur pedagogiskt drama fungerade som en resurs för elevernas 

skrivande. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs fyra. Studien identifierade hur det 

gestaltande arbetet gav avtryck i elevernas texter. I arbetet med gestaltande fick eleverna 

gestalta innehållet i texterna genom kroppsliga uttryck. Resultaten för studien visar spår av 

dramaarbetet i elevernas skrivande genom att texterna har en tydlig struktur och ett innehåll 

som tillhör ämnet för skrivuppgiften. Exempelvis så hade berättelserna en tydlig 

spänningsstegring och de argumenterande texterna hade tydliga synpunkter och argument 
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utifrån undervisningen. Pedagogiskt drama ses som positivt för elevernas skrivförmåga 

eftersom eleverna tar avstamp i sina texter med hjälp av gestaltande övningar.   

 

Jaqcuet (2011) menar däremot att de gestaltande övningarna måste anpassas till 

undervisningens syfte och texterna som produceras ska ha samma struktur i skrift som i talat 

språk. I studien inspireras elevernas skrivande av ett hjälte- och skräcktema. Jacquet (2011, s. 

110) menar vidare i resultatet att ett meningsfullt skrivande framkommer när eleverna får 

använda sig av egna erfarenheter och egna intressen. Studien är relevant eftersom 

forskningsområdet med gestaltande övningar i skrivundervisningen berör föreliggande studie 

och forskaren använder gestaltande och pedagogiskt drama som resurs för skrivutveckling. 

Jaqcuets (2011) studie ligger även till grund som inspiration för denna studie att genomföra 

undervisning med gestaltande enligt fyra faser för lärande och utveckling.  

 

En annan forskare som använt drama som lärprocess i ämnet svenska är Andersson (2014, ss. 

4, 61) som genomförde en etnografisk studie med syfte att undersöka elevernas 

multimodala berättelser som framkommit i estetiska lärprocesser. Metoderna som användes i 

studien var observation, intervjuer och analys av elevernas texter samt bilder. Studiens  

empiriska material är insamlat från ett antal deltagande grundskolor i en norrländsk kommun.  

Studien delades upp i fyra olika projekt. I ett av de fyra projekten med namnet Gastkram, får 

eleverna ta del av drama och musik för att inspireras till att skriva texter. Eleverna blir 

inspirerade av ett skräcktema precis som i Jacquets (2011) studie. Skräcktemat i studierna 

lockar eleverna till att producera fylliga och starka texter. Dramat i undervisningen bidrar till 

att elevernas berättelser blir mer innehållsrika. Likheter som kan identifieras mellan de två 

studierna är att estetiska uttrycksformer som drama och gestaltande bidrar till att eleverna 

producerar mer kvalitativa texter. Eleverna i studien av Jacquet (2011, s. 46) inspireras av 

hjälte- och skräcktema och i studien av Andersson (2014) inspireras eleverna av skräcktemat i 

Gastkram. Trots att Andersson (2014) inte prövar elevernas användning av interpunktion ser 

vi hennes studie som betydande för denna föreliggande studie då estetiska uttrycksformer som 

drama medför att eleverna får en positiv påverkan på sin förmåga att bruka interpunktion 

genom den estetiska lärprocessen. 

 

En studie av Traga Philippakos, Munsell och Robinson (2018, ss. 1-2) visar att drama med 

interaktion och samspel samt tydlig struktur påverkar elevernas skrivprogression positivt. 

Syftet med studien var att ge instruktionsriktlinjer för tillämpning av tillvägagångssätt för 

berättelseskrivande genom instruktioner, sociala interaktioner och muntlig diskurs. Detta sker 

genom muntliga återställningar av berättelser som läses under läsning högt, muntlig 

produktion av berättelser, drama och perspektivupptagning. Tillvägagångssättet utvecklades 

genom designforskning och utvärderades över en cykel av genomförande från november till 

december med 12 lärare och 219 elever i grundskolans tidigare år. Resultaten visade 

signifikanta skillnader i skriftkvaliteten hos eleverna och lärarna i studien såg positivt på 

användningen av muntlig diskurs genom återberättande, drama och dialogiska interaktioner. 

Skriftkvaliteten utvecklades genom att eleverna får tydliga instruktioner på hur texterna ska 

skrivas och att de får ingå i muntligt framställande genom återberättande och drama. 

Resultatet av undervisningen visar att eleverna har en tydligare struktur i texternas meningar. 
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Studien är intressant för oss eftersom att den berör föreliggande studies forskningsområde 

genom att muntligt framställande och drama ger en positiv utveckling på eleverna i 

skrivundervisningen.   

 

Svensk tidigare forskning som visar kunskap om hur texter byggs upp av språkliga drag och 

struktur är nödvändig för att elever ska förbättra sin egen skrivförmåga, har producerats av 

Yassin Falk (2017, ss. 18, 49). Hon genomförde en fältstudie som grundar sig i en etnografisk 

ansats med syfte att öka kunskapen om skrivundervisningen i årskurs 3. I studien 

observerades en klass med 24 elever. Resultatet av studien visar att en funktionsdimension är 

betydande för betydande för skrivutvecklingen. Med funktionsdimension menar forskaren att 

det är viktigt att eleverna förstår funktionen med texten och även hur texterna ska skrivas. 

Vidare menar Yassin Falk (2017, ss. 241-244) att eleverna genom att iscensätta sociala 

kommunikationer gynnar skrivundervisningen eftersom de skapar en förståelse för skrivandet 

och vad det går ut på. Denna studie är relevant för att beskriva det rådande forskningsläget för 

föreliggande studie eftersom den studerar vikten av att eleverna ska förstå hur en text ska 

skrivas, med avslutande skiljetecken i meningarna för att kunna producera kvalitativa texter.  

 

Lagrell (2000, s. 1) genomförde en studie med syfte att undersöka eleverna med utgångspunkt 

i tankar, kunskaper och erfarenheter i dialog med lärare, kamrater och omvärlden samt att 

vidareutveckla skrivförmåga för olika syften. Studien genomfördes genom två kvalitativa 

metoder, intervjuer med elever och observationer av elever. Undersökningen har fokuserats på 

årskurserna 1-3 på en liten skola med plats för cirka 80 elever och det är forskaren själv som 

bedrivit undervisningen. Lagrells (2000, s. 61) resultat visar att fantasi kan påverka elevernas 

lust att skriva texter. Hon menar även att de olika sinnena kan stimulera och påverka ett 

meningsfullt skapande av texter där sinnena bidrar till en ökad drivkraft. Denna studie är 

intressant för vår studie trots att det var 19 år sedan den publicerades, eftersom 

undervisningen i vår studie bygger på lärande i dialog med gestaltande övningar som 

stimulerar olika sinnen. 

 

Hallgren (2018, ss. 37, 143) genomförde en fallstudie med svenska lågstadieelever och 

engelska högstadieelever. Hon identifierade i sin uppstart av studien ett bristande utbud av 

pedagoger i Sverige som använde drama och gestaltande som utgångspunkt i sin undervisning 

och därmed fick studien även genomföras i England. Syftet med studien var att fördjupa 

förståelsen av rollupptagning och rollens funktion genom gestaltande och drama för att 

utveckla samt utforska det möjliga innehållet i processdrama. Med processdrama menas att 

forskaren tittar på vad som händer när man går i och ur roll samt vad som sker när eleverna är 

i roll och tar sina kroppsliga redskap i bruk.  Resultatet för studien visar att eleverna utvecklar 

sitt rolltagande i dramat på två olika sätt, genom drama som en utbildande aktivitet och 

genom drama som en fiktiv aktivitet. Denna studie är väsentlig eftersom drama och 

gestaltande ingår som en utbildande aktivitet för undervisningen i vår studie. Hallgren (2018) 

undersöker drama och gestaltande i en lärande kontext vilket är intressant för denna studie. 

Studien är också intressant för oss utifrån det perspektiv att vi också upplevt en bristande 

användning av gestaltande och drama som utgångspunkt för lärande och utveckling i 

grundskolans tidigare år.  
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Hultenius och Karlsson (2017) genomförde en studie med syfte att undersöka 

skrivundervisning genom genrepedagogiska arbetssätt i årskurs två. Det empiriska materialet 

samlades in med intervjuer från två lärare och observationer från två klasser. Resultatet 

analyserades utifrån cirkelmodellen och en modell för stöttning och utmaning. Resultatet visar 

att eleverna skriver genomtänkta texter med tydlig struktur genom genrepedagogiska 

undervisningsmetoder som cirkelmodellen, med kognitiv utmaning och stöd från andra i 

omgivningen. Lärarna som deltagit i studien har en positiv syn på genrepedagogisk 

undervisning och menar att eleverna gör en utveckling i sitt skrivande oavsett tidigare nivå av 

kunskap. De begränsningar med cirkelmodellen som framkom i studien är att de olika faserna 

är tidskrävande samt att det råder en viss tveksamhet om hur länge varje fas ska fortskrida. 

Denna studie är intressant i det faktum att den undersöker cirkelmodellen och dess fyra faser 

som potentiell undervisningsform för elevernas kunskapsutveckling i skrivundervisningen i 

ämnet svenska. Hultenius och Karlssons (2017)  studie har som syfte att undersöka 

cirkelmodellen vilket är i likhet med föreliggande studie som genomför undervisning med 

inspiration från cirkelmodellens fyra faser.  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning för skrivundervisning i grundskolans tidigare år 

att drama som utgångspunkt i lärprocessen kan bidra till en progression i elevernas 

skrivförmåga. Den tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt ligger till grund för den 

undervisningskonstruktion med gestaltande enligt fyra faser som prövas i föreliggande studie. 

Viktigt att poängtera är emellertid att det finns en bristande tillgänglighet till svensk forskning 

om drama och gestaltande som resurs för skrivundervisning med inriktning på interpunktion. 

En kritisk utgångspunkt i detta avsnitt med tidigare forskning är att det inte finns något utbud 

av forskningsstudier som visar resultat ifrån gestaltande undervisning i relation till 

cirkelmodellens fyra undervisningsfaser. Vi har i denna föreliggande studie beprövat ett 

outforskat område med inslag från faktorer från tidigare forskning med drama, gestaltande 

och social interaktion som strategi för att påverka lärandet hos eleverna. Liksom Mossberg 

och Strömqvist (2018) identifierat i sin kunskapsöversikt så kvarstår ett svagt utbud av 

forskningsstudier som studerar kreativa undervisningsmetoder för skrivundervisning i 

grundskolans tidigare år. Det saknas även svensk forskning om cirkelmodellen som 

utgångspunkt för lärande och utveckling av skrivförmågan. En annan litteraturstudie som 

identifierat bristen av forskningsstudier som utgår ifrån genrepedagogiska 

undervisningsmetoder som cirkelmodellen i Sverige är Englund (2016). Hon menar att 

metoden och modellen behöver användas och beprövas mer inom svensk forskning. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Teori bestämmer vilka enheter, faktorer och jämförelser som ska ingå i forskningsarbetet 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018, s. 67). Hwang och Nilsson (2011, ss. 35-36) beskriver 

teori som något som används för att förklara, få förståelse och skapa överblick av en komplex 

situation. Vetenskapliga teorier är generella och tydligt formulerade. Denna studies teoretiska 

ramverk grundar sig i en sociokulturell syn på lärande vilket kommer förklaras i detta avsnitt.  
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Sociokulturell teori 

Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för den teoretiska utgångspunkten för 

studien. Begreppen socialt samspel, den proximala utvecklingszonen och stöttning är 

teoretiska begrepp utifrån ett sociokulturellt perspektiv som kommer att användas för att 

analysera resultatet i studien (se Tabell 1 s. 17). 

 

I en sociokulturell tradition ses det mänskliga språket som redskapens redskap. Genom 

kommunikation med andra kan människor uttrycka sig och organisera sig i omvärlden. 

Traditionen har sitt ursprung i utvecklingspsykologen Lev Vygotskiljs arbeten om utveckling. 

Han menade att språk är ett flexibelt teckensystem som hjälper människan att uttrycka sig, 

förstå världen och fördjupa förståelse. Det är genom det talade och skrivna språket som 

människan kan kommunicera och etablera en gemensam förståelse tillsammans med andra 

människor (Säljö, 2014, s. 301).  

 

Vidare pekar traditionen på vikten av socialt samspel för utveckling och lärande. Det 

sociokulturella perspektivet är således en social teori där utveckling och lärande ger förståelse 

för hur människor blir delaktiga i kunskaper att samspela med människor i olika aktiviteter. 

Kommunikation och interaktion är nycklarna till lärande och utveckling. Kunskap växer ur ett 

samspel mellan elever och mellan elever och lärare. Kunskapen överförs inte mellan 

människor utan det är något som människor blir delaktiga i genom ett pedagogiskt förlopp 

(Säljö, 2014, ss. 307-308). 

 

Den proximala utvecklingszonen (ZPD) handlar om att utveckling och lärande är en ständigt 

pågående process. När en människa behärskar en färdighet är den också väldigt nära att 

behärska något nytt och när eleverna är mottagliga för förklaringar och instruktioner kan 

läraren vägleda eleverna mot ny kunskap. Utveckling och lärande sker i sociala sammanhang 

och i interaktion med andra människor (Säljö, 2014, s. 305). Hwang och Nilsson (2011, s. 67) 

beskriver Vygotskijs talan om proximal utveckling som betyder en utveckling som ligger 

steget före men inte i för lång utsträckning ifrån barnets nuvarande punkt i sin utveckling. 

Barnen ska vara i en kontext där de får möta krav och utmaningar som de klarar av när de får 

anstränga sig eller får stöttning av en person med mer kunskap i ämnet. Kraven får inte bli för 

höga och de vuxna ska fungera som en byggnadsställning som stödjer och främjar barnens 

inlärning och utveckling. 

Metod 
Detta avsnitt innehåller beskrivning av den skola där studien genomfördes och de 

förutsättningar som fanns för forskningsstudien, samt vilka urval som gjordes. Vidare 

presenteras den insamlade empirin och de avgränsningar som gjorts samt en redogörelse för 

de undervisningsmoment som genomfördes i studien. Därefter följer en beskrivning av hur 

etiska aspekter har beaktats och slutligen diskuteras studiens metodval samt genomförande 

där styrkor och svagheter diskuteras. 
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Förutsättningar och urval 

Skolan som ligger till grund för studien är belägen i ett medelklassområde i Sverige där 

majoriteten av eleverna har svenska som förstaspråk. På skolan finns 230 elever fördelade i 

årskurserna F-5. Studien har genomförts i två klasser i årskurs 2 med 24 elever respektive 25 

elever. Skolan fanns till förfogande för studien genom att den godkänts som en skola där 

forskning får bedrivas av lärarstudenter. Urvalet av årskurs skedde i samråd med skolans 

ledning och årskurs 2 sågs därmed som lämplig för forskningsstudiens syfte. Klasserna där 

studien genomförts kan ses som klasser som följer utvecklingskurvan för årgången. 

Fortsättningsvis kommer skolan att benämnas med det fingerade namnet Sommarängsskolan.  

 

Sommarängsskolan har projektorer med tillhörande ljudanläggning i klassrummen och genom 

dessa verktyg har eleverna exempelvis fått se filmer om meningsbyggnad på klassrummets 

projektor. Sommarängsskolan har givit oss tillgång till Ipads för att videofilma eleverna och 

de undervisningsmoment som genomförts. För att videoinspelningarna skulle bli av god 

kvalitet fanns ett stativ att tillgå vilket underlättade analyseringen av empirin eftersom 

filmernas skärpa var tydlig. Det har även funnits grupprum och övriga utrymmen att tillgå för 

att kunna genomföra videoobservationerna ostört från övriga elever.  

 

Empiriskt material och undervisningens uppbyggnad 

Det empiriska materialet har samlats in under ett utvecklingsarbete där undervisning bedrivits 

genom gestaltande enligt fyra faser. Undervisningen har innehållit gestaltande aktiviteter och 

skrivande med interpunktion under fem veckor. Varje fas hade en tidsintervall på en vecka 

med två till tre undervisningsmoment i veckan beroende på hur mycket undervisningstid 

eleverna behövde i varje fas. Forskningsstudien är genomförd med en kvalitativ metod och 

datainsamlingen har skett genom metodtriangulering av enkät, videoobservation och 

textanalys för att i görligaste mån kunna uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen. 

Datainsamlingen har skett genom videodokumentation (bilaga 4), elevtexter (bilaga 5,7) och 

kvalitativa enkäter (bilaga 3,6). Insamlingen har avgränsats till att endast samla in data som 

berör interpunktion.  

 

Eleverna fick besvara två enkäter, en i början och en i slutet av undervisningsperioden. De 

verksamma lärarna godkände enkäterna innan de delades ut. Den första enkäten fokuserade på 

att identifiera elevernas förståelse för användningen av interpunktion samt för att de skulle få 

delge hur de tyckte att undervisningen skulle se ut. Valet av att inte pröva elevernas förmåga 

att använda utropstecken och frågetecken gjordes i samråd med klasslärarna eftersom 

elevernas bristande förmåga att placera ut dessa skiljetecken redan var identifierat innan 

studiens undervisning startade. På enkäterna fanns även frågor gällande stor bokstav efter 

önskemål från klasslärarna, dessa svar har inte analyserats i denna studie eftersom fokus 

endast varit på interpunktion. Den avslutande enkäten fokuserade på att identifiera elevernas 

lärdomar av undervisningen som pågått under fem veckor. Elevtexterna samlades in 

kontinuerligt efter de svensklektioner som genomfördes efter de gestaltande 

lektionsmomenten. Enkäterna som eleverna genomförde gav svar på det som efterfrågades 

och kunde analyseras som empiriskt material. 
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Videodokumentation av undervisningen genomfördes under varje fas för att få syn på hur 

eleverna diskuterade och använde gestaltande av skiljetecken i sin meningsuppbyggnad. 

Totalt dokumenterades 18 videoklipp vars längd varierar mellan 1-20 minuter. Gemensamt 

för alla videoklipp är att eleverna dokumenterats i halvklass med 9-13 elever per grupp. Av all 

insamlad empiri så valdes delar ur 8 klipp ut för transkribering (bilaga 4). 7 antal klipp 

redovisas i resultatdelen. Enligt Bjørndal (2018, ss. 80-81) är videoinspelning en effektiv 

datainsamlingsmetod eftersom det underlättar och stödjer reflektioner om processen som 

dokumenteras. Film valdes framför ljudupptagning för att kunna urskilja elevernas kroppsliga 

gestaltande av skiljetecken.   

 

Bjørndal (2018, s. 91) belyser att kamerans placering är viktig och att det som avses att 

dokumenteras är i fokus. Ipaden med stativ placerades på ett noggrant valt ställe där alla 

elever kunde synas och där fokus låg på elevernas kroppsspråk och ansiktsuttryck. En annan 

anledning till beslutet av att videodokumentera eleverna i halvklass var att det fanns en elev i 

varje klass som inte fick vara med på film. Genom att dela upp eleverna i halvklass kunde den 

ena halvan av klassen dokumenteras utan att eleverna som inte fick dokumenteras på film 

exkluderas från klassen och undervisningen. Det förekom dagar där dessa elever var sjuka och 

då kunde även deras grupper videodokumenteras.   

 

Cykeln för lärande och utveckling även kallad cirkelmodellen har i denna studie fritt 

omarbetats till gestaltande enligt fyra faser för att kunna använda gestaltande i studiens 

undervisningsmoment. Gestaltande enligt cirkelmodellens fyra faser utgör en undervisnings 

modell för studiens olika undervisningsmoment. Det är utifrån denna egenskapade modell 

som kunskap om interpunktion har lärts ut genom en estetisk lärprocess med gestaltande 

övningar och aktiviteter. Gestaltandet har genomförts utifrån fyra olika faser: bygga upp 

kunskap om ämnesområdet, modellerande dekonstruktion, gemensam konstruktion och 

självständig konstruktion. Faserna är uppbyggda på samma sätt som i cirkelmodellen men 

faserna fokuserar på att lära och utveckla elevernas förmåga att använda interpunktion genom 

gestaltande undervisning till skillnad från cirkelmodellen som enligt Gibbons (2012, ss.103, 

112) fokuserar på att utveckla elevernas skrivande i olika genrer. 

 

Valet att genomföra undervisning enligt cirkelmodellens struktur gjordes för att skapa en 

tydlig uppbyggnad av lärande på den gestaltande undervisningen. Under den första fasen 

bygga upp kunskap skapades en dialog med eleverna om hur strukturen av en mening ser ut. 

En diskussion om hur olika skiljetecken till meningar kunde gestaltas startades. Därefter 

ingick eleverna i en gestaltande övning där de fick ett kort med en mening som delades ut av 

läraren. Meningen lästes sedan upp av en frivillig elev och de övriga eleverna fick gissa vilket 

skiljetecken som skulle avsluta meningen genom gestaltning med sin kropp. Första fasen 

syftade till att identifiera elevernas kunskapsnivå samt att de själva skulle bygga kunskap om 

hur en mening byggs upp med avslutande skiljetecken i den gestaltande leken. Från denna fas 

samlades det in enkäter (bilaga 2) där eleverna delger sin förmåga om att bruka skiljetecken i 

syfte för att identifera vilket ämnesinnehåll kommande undervisning skulle innehålla. Det 

gjordes även en videoinsamling (bilaga 4, film 1a-1b) när eleverna tränade på att gestalta 
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skiljetecken i slutet av olika meningar. Sammanfattningsvis handlar den första fasen om att 

identifiera elevernas kunskapsnivå genom kommunikativa aktiviteter med gestaltande samt att 

skapa undervisning med gestaltande där eleverna får bygga kunskap om varför skiljetecken 

används i slutet av en mening. 

 

I den andra fasen modellerande dekonstruktion videodokumenterades en lek som gick ut på 

att eleverna skulle dramatisera utropstecken och frågetecken (bilaga 4, film 2a-2b). Syftet 

med denna fas var att eleverna skulle identifiera specifika drag i meningar som utrop och 

meningar som frågor genom att få modellera olika meningar och skiljetecken. På så vis fick 

eleverna träna sin förståelse för interpunktion. Innan leken startade fick eleverna svara på 

frågor om när man använder utropstecken och skiljetecken i slutet av meningar och hur man 

kan veta vilket skiljetecken som är rätt till en viss typ av mening. Ett ofullständigt påstående 

eller en mening stod skrivet på ett laminerat kort som skulle paras ihop med ett annat kort 

med utropstecken eller ett frågetecken. Korten delades ut till eleverna när de satt i en ring. 

Den elev som hade meningen skulle läsa upp den och identifiera hur den skulle avslutas. De 

elever med skiljetecken på sina kort och som kunde avsluta meningen fick ställa sig upp och 

gestalta sitt skiljetecken. Exempelvis de elever som hade ett utropstecken på sitt kort ställde 

sig upp vid meningar som: Sitt ned!  

 

I den tredje fasen gemensam konstruktion fick eleverna tillsammans med läraren komma på 

meningar i den gestaltande leken. Diskussionerna dokumenterades genom videoobservation 

(bilaga 4, film 3a-3b). Vidare i svenskundervisningen arbetade eleverna i par med att 

formulera meningar med avslutande skiljetecken. Eleverna fick först se olika filmklipp om 

interpunktion och meningsbyggnad. Eleverna skrev sedan ned meningar i par där de turades 

om att skriva meningar och gestalta skiljetecken med rekvisita. Rekvisitan tillkom som ett 

komplement till gestaltandet och var utformad som en avlång tygremsa. Meningarna som 

eleverna skrivit på papper samlades in för dokumentation och analys (bilaga 5).  I denna fas 

ligger gestaltande aktiviteter till grund för undervisningens skrivuppgifter och eleverna 

konstruerar meningar tillsammans genom en gestaltande lek. Undervisningen är skapad för att 

eleverna tillsammans ska kunna befästa tidigare kunskaper om interpunktion som eleverna 

byggt upp från föreliggande faser. 

 

I den fjärde avslutande fasen självständig konstruktion samlades det in empiri som innehåller 

självständig konstruktion av meningar med avslutande skiljetecken. Denna fas syftade till att 

låta eleverna självständigt få konstruera meningar med tillhörande skiljetecken. Eleverna fick 

enskilt säga en mening tagen ur sin egen tanke i halvklass och därefter fick de övriga eleverna 

gissa vilket skiljetecken som eleven ville avsluta sin mening med. De övriga eleverna 

gestaltade skiljetecknet med hjälp av sin kropp medan eleven som sagt en mening 

identifierade övriga elevers gestaltande och valde därefter ut en kamrat och frågade denna 

vilket skiljetecken hen representerade. I denna fas fick eleverna även självständigt skriva ett 

brev till en maskot. Elevtexterna samlades in för att identifiera hur eleverna använder 

skiljetecken in sina skrivna meningar efter de gestaltande övningarna (bilaga 7). 

Avslutningsvis fick eleverna genomföra en enkät där de svarade på frågor om undervisningen 

i syfte för att ta del av deras egna lärdomar av den gestaltande undervisningen i ämnet 
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svenska (bilaga 8). Den avslutande enkäten kommer inte att redovisas i analysen eftersom den 

endast visar elevernas tankar om undervisningen som genomförts. 

 

Etiska principer 

Bjørndal (2018, s. 171) beskriver uttrycket “att ta i akt” som en respektfull plikt hos en 

observerande pedagog som ser den pedagogiska situationen och de personer som ingår i den 

på bästa möjliga sätt. Under arbetet har studien tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla informations- och nyttjandekravet blev alla 

deltagare informerade om syftet med forskningsstudien samt att det empiriska materialet 

enbart skulle användas inom utbildningssyfte. Samtyckeskravet uppfylldes genom att elever 

och vårdnadshavare fick ge sitt godkännande genom en blankett (bilaga 1) som skickades ut i 

god tid före utvecklingsarbetets start. Av de 49 elever som deltog i undervisningen samlades 

data in ifrån 47 elever. Totalt två elever fick inte medgivande från vårdnadshavare att delta i 

dokumentationen. De elever som inte fick lov att dokumenteras deltog i undervisningen men 

inte i dokumentationen. På grund av sjukdom och andra omständigheter har insamling av 

empiriskt material i vissa undervisningssituationer begränsats och hämtats in från endast ett 

tjugotal elever.   

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet så har fingerade namn använts för elever och skolan i 

anteckningar och resultatredovisningen av studien. För att kunna urskilja elevernas förmåga 

att bruka interpunktion har eleverna skrivit sitt namn på sina texter. Dessa texter har inte på 

något vis offentliggjorts utan endast brukats av oss forskare samt klasslärarna. Det empiriska 

materialet har förvarats i plastfickor sorterade efter kategorier. Empirin har även lagrats för 

fortsatt tillgänglighet i låsta förvaringsboxar i hemmet. Valet att eleverna skulle namnge sina 

texter gjordes i samråd med klasslärarna och i syfte för att underlätta arbetet med 

textanalyserna kopplat till varje enskild individs eventuella utveckling av förståelsen för 

interpunktion.  

 

Analysmetod  

Gemensamt för kvalitativa metoder är att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet 

som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan samt att 

forskaren försöker fånga människors handlingar och handlingarnas innebörder (Bryman, 

2011). Bjereld et al. (2018, s. 107) menar att kvalitativa metoder grundar sig i forskarens 

intresse för vilka kvalitéer eller egenskaper en företeelse har. I denna studie har en kvalitativ 

analysmetod använts och studien är kvalitativ eftersom empirin kategoriserats och tolkats. 

Elevernas aktiviteter i de fyra gestaltande faserna enligt cirkelmodellen har analyserats med 

en deduktiv metod. Resultatet har strukturerats utifrån de fyra faserna och empirin har 

analyserats med det sociokulturella perspektivets teoretiska begrepp: stöttning, socialt 

samspel och proximal utvecklingszon. Begreppen är valda utifrån Säljös (2014) tolkning av ett 

sociokulturellt perspektiv av Vygotskij med syfte att analysera elevernas förståelse och 

användning av interpunktion i de gestaltande övningarna. 
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I fas ett analyseras empirin utifrån begreppen, stöttning, socialt samspel. Proximal 

utvecklingszon analyseras inte i denna fas eftersom  den första fasen var uppbyggd för att  

inleda undervisningen av interpunktion utan syfte att utmana eleverna i sitt lärande. I den 

andra och tredje fasen analyserar begreppen stöttning, socialt samspel och proximal 

utvecklingszon det empiriska materialet. Avslutningsvis i fas fyra analyseras empirin med 

begreppen stöttning och socialt samspel. Begreppen används i syfte för att identifiera 

elevernas kunskap gällande förmågan att använda interpunktion. En översiktlig redogörelse 

för de analytiska begreppens användning genom de olika kategorierna hittas i tabellen nedan.  

 

Tabell 1. Analytiska begrepp  

Kategorier: Den gestaltande 

undervisningens utformning: 
 

Analytiska begrepp:  
Från sociokulturella teorin enligt Säljö 

(2014) 
 

Fas 1 
Empiri: Enkät & 

videoobservation 

Gestaltande övningar för att 

bygga kunskap 
Stöttning, Socialt samspel 

Fas 2 
Empiri: 

Videoobservation 

Gestaltande övningar med 

modellering och dekonstruktion 

av meningar med avslutande 

skiljetecken 

 Stöttning, Socialt samspel, 

Proximal utvecklingszon 

Fas 3 
Empiri: 

Videoobservation & 

elevtexter 

Gestaltande övningar med 

gemensam konstruktion av 

meningar med avslutande 

skiljetecken 

Stöttning, Socialt samspel, 

Proximal utvecklingszon 

Fas 4 
Empiri: Enkät, 

videoobservation & 

elevtexter 

Gestaltande övningar med 

självständig konstruktion av 

meningar med skiljetecken 

Stöttning, Socialt samspel 

 

Tolkning av undervisningens fyra faser och elevernas användning av interpunktion har skett 

genom videoobservation, enkäter och elevtexter. Under videoobservationerna har elevernas 

förståelse för skiljeteckens placering i meningar identifierats i de gestaltande övningarna. 

Elevtexter har samlats in för att kunna analysera interpunktion i text i relation till den 

gestaltande undervisningen enligt fyra faser om interpunktion. I elevtexterna har elevernas 

användning av interpunktion analyserats utifrån hur undervisningen med gestaltande påverkat 

deras förståelse. Vidare har enkäter samlats in i början av forskningsstudien för att analysera 

elevernas förkunskaper och i vilket behov de var av stöttning för att klara kommande 

uppgifter om interpunktion. Dessa enkäter har analyserats deskriptivt vilket betyder att 

resultatet från enkäterna presenteras och analyseras skriftligt utan att visa kvantitativa resultat. 

En deskriptiv analys (Bryman, 2011) definieras som en analys av variabler som sedan 

beskriver fördelning och utfall utan statistiska redovisningar.  

 

Metoddiskussion 

För att säkerställa trovärdigheten i föreliggande studie har empirin analyserats tillsammans. 

En aspekt som kan stärka trovärdigheten är att videodokumentation har använts som 
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datainsamlingsmetod. Bjørndal (2018, s. 88) anser att videoinspelning som 

datainsamlingsmetod kan ses som relativt pålitligt, däremot påpekar han att videoinspelning 

kan påverka eleverna eftersom eleverna då kan medföra en felaktig bild av verkligheten. Med 

det menas att eleverna uppträder annorlunda genom att de exempelvis ökar eller minskar sin 

delaktighet i undervisningen på grund av att kameran dokumenterar det som sker i rummet.  

 

För att eleverna ska uppleva undervisningen som avslappnad utan att miljön blir förändrad har 

vi i studien varit noga att skapa en omgivning där videokameran inte har fokus i 

undervisningen. Eidevald (2015, ss. 114-115, 125-126) menar att inspelad data gör det möjligt 

för andra forskare att ta del av den analyserade datainsamlingen och på så sätt kan 

trovärdigheten kontrolleras, vilket bidrar till en högre kvalitet i forskningen i jämförelse med 

exempelvis fältanteckningar. Videoobservation kan dokumentera sekvenser som intervjuer 

eller andra observationsformer har svårt att uppmärksamma. Videoinspelningar dokumenterar 

sekvenser som möjliggör analyser av språkliga och kroppsliga företeelser i interaktion. I 

denna studie har inspelningarna dokumenterat elevernas gestaltande och tillhörande 

diskussioner. Inspelningarna har endast varit tillgängliga för oss forskare och för klasslärarna 

som godkände filmerna inför analysarbetet. Däremot finns transkribering av filmsekvenserna 

till förfogande.  

 

Bjereld et al. (2018, s. 102) beskriver att validitet uppfylls när man undersöker det som avses 

att undersökas. Validiteten stärks genom att denna studie mäter det som avses att mätas och 

att det därmed gjorts avgränsningar att endast analysera empiriskt material som följer studiens 

syfte. Studiens syfte har varit en tydlig guide genom hela arbetet och det empiriska materialet 

har noggrant valts för att uppfylla studiens syfte samt ge svar på frågeställningen. Vi har i 

görligaste mån undersökt det som avses att undersökas och inte utforskat olika sidospår som 

inte tillhör forskningsämnet. 

 

Eftersom undervisningen bedrivits i en årskurs med totalt 49 elever berör resultatet de två 

klasserna på Sommarängsskolan. Överförbarhet i kvalitativ forskning innebär hur studiers 

resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer och kontexter. Kvalitativa resultat tenderar 

att fokusera på den verklighet som studerats (Bryman, 2011, s. 355). Eftersom denna studie 

endast bedrivits i två klasser kan inte resultatet generaliseras till andra skolklasser och andra 

skolkontexter som inte är i likhet med Sommarängsskolan. Enligt Bryman (2011, s. 369) finns 

det en mängd olika faktorer som bidrar till att resultatet ska generaliseras med försiktighet. 

Det finns kritik mot kvalitativa forskningsresultat gällande generaliserbarhet eftersom det 

oftast är ett litet antal deltagande individer. Faktorerna som kan ha påverkat resultatet i denna 

studie är lärmiljön, uppgifter och klassernas konstellationer samt elevernas förförståelse och 

tidigare undervisning från klasslärarna samt våra förväntningar. Däremot kan resultatet i 

denna studie generaliseras till en liknande elevgrupp som i den undersökta kontexten det vill 

säga att resultatet kan bli detsamma på en skola med samma förutsättningar som i denna 

studie.  

 

Bjereld et al. (2018, s. 104) beskriver att reliabilitet definieras hur en undersökning är 

genomförd och om det är möjligt för någon annan att genomföra samma process för att få 
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samma resultat. För att säkerhetsställa reliabiliteten för denna studie har en noggrann process 

genomförts för att dokumentera hur och när empiri har samlats in. Eftersom vi har varit två 

som tillsammans genomfört studien har det varit viktigt att veta vad som gjorts för att kunna 

delge den andra partnern. Bryman (2011, s. 355) menar att objektiviteten för en studie 

säkerhetsställs genom att forskaren har agerat i god tro, trots att det inte alltid är möjligt med 

fullständig objektivitet. Genom att undervisningen i denna studie har bedrivits i två klasser 

som varit helt okända för oss har nivån på objektiviteten stärkts eftersom eleverna var 

obekanta sedan innan. På så sätt har våra tankar och åsikter om individerna kunnat åsidosättas 

gällande elevernas tidigare kunskaper. Hwang och Nilsson (2011, s. 86) menar att det som 

studeras är med nödvändighet färgade av både personliga och samhälleliga uppfattningar. 

Detta visar sig bland annat i det sätt som resultaten tolkas. Under genomförandet av studien 

samt resultatframställningen har objektiviteten ständigt varit i fokus och resultatet av empirin 

har analyserats och tolkats utifrån teoretiska begrepp (se tabell 1 s. 16). I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet i relation till litteratur och tidigare forskning. Resultatdiskussionen i 

studien kan möjligtvis vara mer färgad av egna ställningstaganden i jämförelse med övriga 

delar i studien eftersom resultaten tolkas utifrån tidigare erfarenheter som vi har inhämtat 

under utbildningens och forskningsstudiens gång. 

Resultat  
Syftet med denna studie har varit att undersöka gestaltande undervisning om interpunktion i 

ämnet svenska. I kommande resultatdel presenteras resultatet av studien i fyra kategorier 

enligt gestaltandets fyra faser. Varje rubrik och tillhörande text besvarar frågeställningen: på 

vilka sätt påverkar gestaltande undervisning elevernas förståelse för interpunktion? 

Interpunktion avser användningen av skiljetecken som punkt, frågetecken och utropstecken. I 

resultatet analyseras det empiriska materialet i relation till de analytiska begrepp som valts ut 

för studien (se tabell 1 s. 16). 

 

Fas 1 identifierar elevernas förkunskaper och bygger upp  kunskap om 

interpunktion 

I den första fasen genomförde eleverna en enkät med fyra frågor där elevernas förkunskaper 

om interpunktion identifierades. Det var 39 elever som deltog och sammanställningen av 

enkäten (bilaga 3) visar att 27 av 39 elever känner sig säkra på att använda punkt. Vidare visar 

nästa fråga att 15 av 39 elever inte hade förmåga att placera ut punkt i den uppgift med två 

meningar som fanns på enkäten. De elever som inte placerade ut punkterna korrekt hade 

antingen placerat ut bara en punkt eller så hade de inte placerat ut någon punkt alls. Detta trots 

att de i föregående fråga hade svarat att de kände sig säkra att använda punkt i meningar. 

Svaren från enkäterna visar att eleverna är i behov av stöttning från en mer kunnig person för 

att klara av uppgiften. Det finns inget verbalt socialt samspel när eleverna genomför enkäten 

vilket medför att eleverna inte kan stötta varandra när frågorna om interpunktion besvaras.  

 

Vidare i videodokumentationen från första fasen (bilaga 4, film 1a) visar eleverna en 

osäkerhet  när de ska avsluta meningarna i de gestaltande övningarna. Denna osäkerhet kan 
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bero på att eleverna inte tidigare deltagit i estetiska lärprocesser som gestaltande övningar i 

skrivundervisningen och att de har en bristande förmåga att stötta varandra i leken. 

Videoinsamlingen visar elevernas behov av en hög grad stöttning från en annan person för att 

bygga upp kunskap om vilket skiljetecken som ska avsluta en viss mening. Detta behov av 

stöttning beror på att eleverna inte tidigare undervisats om interpunktion och dess funktion i 

meningarna samt att eleverna inte har kunskap om vad som karaktäriserar varje skiljetecken.  

 

Elev e: Vad åt vi till middag idag?  

(Läraren tittar på elev c som står upp) 

Läraren: Och vad har du gjort?  

(Elev c ser frågande ut och funderar länge innan 

hen svarar samtidigt som hen gestaltar ett 

frågetecken med sina armar) 

Elev c: eh... jag har gjort... (elev a går genom 

ringen mot elev c) 

Elev a viskar: Det är ett frågetecken.  

Elev c: Jag har gjort ett frågetecken. 

 

Denna sekvens visar att elev c tror sig veta vilket skiljetecken som ska avsluta meningen men 

hen uttrycker inte sin tanke förrän hen får hjälp av en kompis. Detta kan bero på att eleven 

känner sig osäker på sin egen kunskap och behöver stöttning från en mer kunnig person för att 

klara av uppgiften. Lärandet sker i ett socialt samspel och genom att elev c får verbal stöttning 

av en kompis så bygger hen upp sin kunskap. I den första fasen försöker eleverna att gestalta 

skiljetecken och avsluta meningarna men de har inte en tillräcklig kunskap om interpunktion 

för att kunna ta egna beslut. Vidare i ett annat filmklipp (bilaga 4, film 1b) är det ytterligare 

en elev som inte är säker på vilket skiljetecken som faktiskt ska avsluta meningen. 

 

Elev f: Mamma!  

Läraren: Mamma! Hur ska du avsluta den 

meningen? Är det någon som kan tänka sig att 

avsluta den meningen?  

(fyra elever reser sig upp. Tre elever gestaltar 

utropstecken och en elev gestaltar frågetecken)  

(Elev f pekar på elev g som gestaltar ett 

frågetecken) 

Elev f: du!  

Läraren: Vad är du elev g? 

Elev g: Jag är frågetecken. 

Läraren: Ett frågetecken, var det de du sökte elev 

f? 

Elev f: Jag vet inte. 

 

I denna sekvens vet varken eleven som gestaltar skiljetecknet eller eleven som läser meningen 

vilket skiljetecken som ska användas. Leken sker i ett socialt samspel men eleverna stöttar 

inte varandra tillräckligt för att känna sig säkra på sina beslut. Eleverna följer varandras 

rörelse och har ögonkontakt med varandra men de visar en osäkerhet i sitt kroppsspråk i 
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gestaltandet när de gestaltar olika skiljetecken. Genom att eleverna inte kan argumentera, om 

det är ett frågetecken eller utropstecken som ska avsluta meningen, identifieras elevernas 

behov av en höggrad av stöttning från läraren eftersom att eleverna inte har tillräcklig 

kunskap att stötta varandra. Osäkerheten i gestaltandet kan bero på att eleverna får svara på 

frågorna självständigt utan stöttning. Elev f gör ett utrop men ger ordet till en annan elev som 

gestaltar ett frågetecken och när läraren frågar om det var ett frågetecken eleven sökte så kan 

hen inte besvara vilket skiljetecken som eftersträvades. Elev f ropar ut mamma vilket innebär 

att det ska vara ett utropstecken efter mamma och inte ett frågetecken. Det finns tre elever i 

rummet som har ett icke-verbalt samspel och gestaltar utropstecken men elev f väljer att inte 

ge ordet till någon av dessa. Detta kan bero på att eleven själv inte vet vilket skiljetecken hen 

söker för att avsluta sin mening. Elevernas handlingar i leken visar att de fortfarande är i 

behov av stöttning och behöver ingå i en lärprocess som ger fortsatt kunskap om 

interpunktion.  

 

Sammanfattningsvis så identifierar den första fasen elevernas förkunskaper genom att 

eleverna i denna fas visar en osäkerhet i sitt gestaltande och val av skiljetecken när de inte får 

verbal eller icke-verbal stöttning i det sociala samspelet av övriga deltagande i leken. 

Osäkerheten som identifieras av elevernas kroppspråk och blickar tolkar vi som bristande 

förståelse. Eleverna som deltar i den gestaltande undervisningen i fasen uttrycker en osäkerhet 

i sitt kroppsspråk när de ska gestalta sina skiljetecken, samtidigt som de är osäkra i besluten 

av vilket skiljetecken som hör samman med meningen som klasskamraterna läser upp. Det 

sker ett icke-verbalt socialt samspel i leken med blickar bland några elever som gestaltar 

samma skiljetecken. Eleverna söker ögonkontakt med övriga elever för att se om de gestaltar 

samma skiljetecken. Det sociala samspelet är bristande eftersom eleverna inte har förmåga att 

stötta varandra och bekräfta varandras gestaltande i lärandeprocessen. Utifrån elevernas 

agerande handlar den första fasen om att bygga upp kunskap kring vilket skiljetecken som ska 

avsluta en viss mening och även hur ett gestaltande ska förmedlas till övriga klasskamrater. 

Eleverna är i behov av en hög grad stöttning ifrån varandra samt av läraren i rummet och visar 

inte någon trygghet i sitt gestaltande och val av skiljetecken.  

 

Fas 2 vidareutvecklar elevernas förståelse för skiljetecken i olika meningar 

genom modellering 

I den andra fasen modellerar eleverna meningar i en gestaltande övning tillsammans med 

läraren (bilaga 4, film 2a). Eleverna deltar i ett samtal med läraren där läraren modellerar 

olika meningar och vad som kännetecknar en mening som avslutas med frågetecken. Eleverna 

får gestalta skiljetecken och besvara lärarens frågor. 

 

Läraren: Hur vet man att det är en fråga som man 

ställer?  

(elever räcker upp händerna)  

Läraren: elev h vad tänker du?  

(eleven ler mot läraren och mumlar) 

Elev j: typ, mamma kan jag få en pinnglass? 
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Läraren ställer en fråga till eleverna som snabbt räcker upp sina händer. När en elev får ordet 

för att besvara frågan kan hen inte ge en konkret förklaring utan mumlar och visar med sitt 

kroppsspråk att hen inte längre vill besvara frågan. Detta kan bero på att eleven i fråga inte är 

säker på sitt svar eller hur hen ska formulera sig. En annan elev flikar in och sätter frågan i ett 

konkret exempel istället för att besvara frågan med en förklaring. Eleven har förstått att 

meningen “mamma kan jag få en pinnglass?” är en fråga men kan inte förklara varför. Detta 

kan bero på att eleven har hört meningen tidigare i ett filmklipp som visats i klassrummet om 

meningsbyggnad och skiljetecken. Eleverna befinner sig i sin proximala utvecklingszon i 

denna fas vilket visar sig genom att de behöver stöttning från en mer kunnig person för att 

kunna genomföra uppgiften. Däremot visar eleverna att de har en viss förståelse för 

skiljetecken eftersom de kan delta i diskussionerna och ge konkreta exempel, vilket skiljer sig 

från den första fasen där eleverna visade en osäkerhet när de skulle välja skiljetecken till 

meningarna. I denna fas modellerar eleverna med meningar och uttrycker en viss förståelse 

för vad som karaktäriserar en viss typ av mening.  

 

Vidare i ett annat filmklipp (bilaga 4, film 2b) genomför eleverna en gestaltande lek där 

läraren modellerar en mening och läser upp den för eleverna. De elever som har skiljetecken 

på sina kort ska gestalta skiljetecknet om de tror sig kunna avsluta meningen.  

 

Läraren: Hur mår du idag?  

Elev m: Vad sa du?  

Läraren: Hur mår du idag? 

(elever ställer sig upp och gestaltar frågetecken) 

Läraren: Vad är ni för något? 

Elever i kör: Frågetecken! 

Läraren: Varför är ni frågetecken?  

Elever i kör: För att det var en fråga. 

 

Här visar eleverna sin förmåga att välja rätt skiljetecken till meningen. Läraren läser 

meningen med inlevelse och eleverna agerar genom att titta på sina kort och om de hade ett 

frågetecken så ställde de sig upp och gestaltade skiljetecknet. När läraren frågar vilket 

skiljetecken som gestaltas besvarar eleverna läraren snabbt genom att ropa frågetecken i kör 

samtidigt som de har ögonkontakt med varandra. När läraren frågar varför eleverna är 

frågetecken så besvarar de läraren i kör igen genom att konstatera att meningen var en fråga. 

När eleverna besvarar lärarens frågor har de en ett icke-verbalt samspel där de ger varandra 

uppmanande blickar och ler mot varandra när de svarar rätt på frågorna. Detta kan bero på att 

eleverna byggt upp kunskap om skiljetecken i den första fasen och i denna fas har eleverna 

identifierat vad som karaktäriserar en fråga genom den modellerande dekonstruktionen av 

meningar. Det sociala samspelet mellan eleverna har en större fuktion i denna fas när de kan 

ge varandra stöttande blickar i de olika övningarna. 

 

Sammanfattningsvis har eleverna i denna fas identifierat att en fråga avslutas med ett 

frågetecken eftersom de kan ge svar på varför det ska vara ett frågetecken i slutet av en 
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mening. Svaren på frågorna kommer ur ett socialt samspel där eleverna samspelar genom 

blickar och mimik. Eleverna stöttar varandra i svaren på lärarens frågor genom ett icke-

verbalt samspel. Det sociala samspelet bidrar till förståelsen för interpunktion eftersom 

eleverna stöttar varandra och samspelar i leken med gestaltande. Eleverna är fortfarande i 

behov av stöttning av en annan person men till skillnad från den första fasen så visar eleverna 

på en tydligare förståelse för skiljetecken. Eleverna är känsliga för ny kunskap och de 

befinner sig i sin proximala utvecklingszon eftersom de klarar färdigheten att avsluta 

meningar med korrekt skiljetecken, genom stöttning från övriga personer i ett socialt samspel.   

 

Fas 3 visar en utveckling i elevernas förståelse för interpunktion  

I den tredje fasen fick eleverna konstruera meningar gemensamt i par och avsluta dessa 

meningar med tillhörande skiljetecken. Skiljetecknet gestaltades genom rekvisita i form av en 

tygremsa (bilaga 4, film 3a). 

 

(elev n skriver en mening på ett papper utan att 

avsluta med ett skiljetecken) 

Elev o läser: Du är galen!  

Elev o: Såhär. (eleven gestaltar ett utropstecken 

med hjälp av en tygremsa på bordet) Så! Det är ett 

perfekt tecken. 

(elev n skriver ett utropstecken i slutet av meningen 

på papperet) 

 

Ena eleven konstruerar en mening som den andra eleven får analysera och avgöra vilket 

skiljetecken som ska avsluta meningen. Eleven läser meningen som ett utrop och gestaltar 

sedan ett utropstecken samtidigt som hen konstaterar att det är ett perfekt tecken för att 

avsluta meningen. Den andra eleven ler och godkänner valet av skiljetecken för den berörda 

meningen. Eleverna arbetar tillsammans och bekräftar valet av skiljetecken och på så sätt 

stöttas eleverna av varandra i den gemensamma konstruktionen av meningar genom ett icke-

verbalt samspel. Elev o är självsäker i sitt gestaltande med tygremsan och även säker på sitt 

val av skiljetecken. Elevens självsäkerhet i gestaltandet kan bero på att hen använder 

rekvisitan i sitt gestaltande istället för sin kropp, tygremsan stödjer därmed eleven i 

gestaltandet.  Eleven gör ett aktivt val av skiljetecken vilket bevisar att hen har kunskap om 

vad som karaktäriserar en mening med utropstecken.  

 

I en annan filmsekvens (bilaga 4, film 3b) från undervisningen sitter två elever tysta och 

konstruerar meningar. Eleverna genomför uppgiften i ett samspel trots att de inte 

kommunicerar i tal. Samspelet identifieras genom en tyst kommunikation mellan eleverna där 

de möter varandras blickar och samspelar i skrivandet. Det är tydligt att eleverna förstår 

uppgiften och genomför den tillsammans i ett respektfullt samarbete. Koncentrationen är 

påtaglig i konstruktionen av meningar på papperet, den ena eleven skriver en mening och den 

andra eleven gestaltar skiljetecken med en tygremsa. 

 

 



Amanda Strömqvist & Isabelle Mossberg  

  

23 
 

(Elev p skriver vad heter du på ett papper utan 

avslutande skiljetecken) 

(Elev q läser meningen tyst för sig själv och 

gestaltar ett frågetecken med hjälp av en tygremsa 

i luften) 

 

Elev p skriver en mening som klassificeras som en fråga. Elev q läser meningen tyst för sig 

själv och gestaltar frågetecknet med tygremsan direkt utan att fundera. Eleverna ger varandra 

blickar och har ett icke-verbalt samspel mellan varandra i gestaltandet. Elevernas fokus och 

koncentration visar att de känner sig säkra på uppgiften och sin förmåga att välja skiljetecken 

i slutet av meningarna. Konstruktionen sker i ett icke-verbalt samspel eftersom den ena eleven 

skriver meningen och den andra eleven avslutar meningen.   

 

Elevernas meningar som de konstruerade gemensamt två och två i ett socialt samspel i 

samband med gestaltning under den tredje fasen samlades in för vidare analys (bilaga 5). 

Analysen visar att majoriteten av eleverna skriver meningar som avslutas med skiljetecken. 

Dessa elever klarar av att skriva meningar med avslutande skiljetecken genom stöttning från 

varandra i det sociala samspelet genom verbal eller icke-verbal kommunikation. En minoritet 

av eleverna blandar ibland ihop frågetecken och utropstecken i sin meningskonstruktion då 

vissa elever använder utropstecken istället för frågetecken. Detta kan bero på hur eleverna 

uttrycker sig i de gestaltande övningarna och att eleverna hade behövt en högre grad stöttning 

för att klara av meningskonstruktionen eftersom de fortfarande befinner sig i sin proximala 

utvecklingszon. Om eleverna skriker ut meningen kan det vara en orsak till att en fråga 

avslutas med ett utropstecken istället för ett frågetecken eftersom det kan misstolkas som ett 

utrop. I denna situation hade eleverna varit behov av extra stöttning från exempelvis läraren 

för att få insikt hur meningen skulle klassificeras. Några elever använder punkt istället för 

frågetecken i de skrivna meningarna vilket också kan bero på hur eleverna uttrycker sig i de 

gestaltande övningarna. Fas tre identifierar elevernas kunskap att använda interpunktion i sina 

meningar utifrån stöttning och socialt samspel.  
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Elevexempel 1 

 

 
Elevexempel 2 

 

 
Elevexempel 3 

 

I elevexempel 1 har eleverna gemensamt konstruerat meningar som avslutas med passande 

skiljetecken. Eleverna konstruerar frågor och utrop i ett verbalt samspel där de uppmanar 

varandra om hur skiljetecknet ska gestaltas och hur meningarna ska konstrueras med rätt typ 

av skiljetecken. Meningarna visar att eleverna har utvecklat sin förmåga att urskilja vilka 

typer av meningar som avslutas med frågetecken och respektive utropstecken. Eleverna har 

tillsammans konstruerat meningar i ett socialt samspel mellan varandra i skrift och med 

gestaltande skiljetecken som sedan dokumenterats på papper. Eleverna har ett samspel där de 

stöttar varandra med sina kunskaper om skiljetecken för att producera korrekta meningar. I 

elevtext 2 har eleverna tillsammans konstruerat meningar som avslutas med ett felaktigt 

skiljetecken. Eleverna har skrivit en fråga men avslutat med ett utropstecken och därmed hade 

eleverna behövt stöttning från en mer kunnig person för att bruka rätt typ av skiljetecken. Det 

felaktiga skiljetecknet i meningen kan bero på att eleverna har läst meningarna som ett utrop 

vilket resulterade i att de valde ett utropstecken trots att meningarna klassificerades som 

frågor. Elevexempel 3 visar också på en mening där eleverna skrivit en fråga och avslutat med 

en punkt. Detta kan bero på att eleven inte uppfattat att meningen klassificeras som en fråga 

när den andra eleven verbalt uttryckte den eller att eleven är van att bruka punkt istället för 

övriga skiljetecken. Eleverna hade behövt en högre grad stöttning för att kunna skriva 

meningen korrekt. Dessa elever befinner sig fortfarande i sin proximala utvecklingszon och 

valde fel skiljetecken på grund av för låg grad stöttning.  

 

Sammanfattningsvis så lär eleverna gemensamt i ett socialt samspel. Majoriteten av eleverna 

är inte i behov av lika hög grad av stöttning från mer kunniga personer som i tidigare faser 

vilket visar sig i de gestaltande övningarna kopplat och de skrivna meningarna. Eleverna 

stöttar varandra i undervisningen men de visar också förmåga att genomföra uppgiften på 

egen hand utan läraren och får stöttning av varandra i det sociala samspelet när de gemensamt 

konstruerar meningar. Eleverna diskuterar sig fram till vilket skiljetecken de väljer och 
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formaterar tygremsan till det valda skiljetecknet. Vidare kan möjliga orsaker till att några 

elever placerat ut felaktiga skiljetecken i slutet av meningarna bero på att de fått för låg grad 

av stöttning eller att de inte uppfattat vad som identifierar en fråga och att en fråga avslutas 

med frågetecken även om frågan ropas ut. I dessa fall hade dessa fåtal elever möjligtvis 

behövt en högre grad av stöttning eftersom de fortfarande befinner sig i sin proximala 

utvecklingszon. 

 

Fas 4 visar elevernas självständiga kunskap om interpunktion 

I den avslutande fasen fick eleverna bilda meningar självständigt med avslutande skiljetecken 

utan verbal stöttning från övriga deltagare i klassrummet. Videodokumentationen visar hur 

eleverna diskuterar om vilket skiljetecken som ska avsluta meningen genom uppmaningar och 

förklaringar (bilaga 4, film 4a). Eleverna får var för sig konstruera en mening och övriga 

klasskamrater får gestalta de skiljetecken som de tror att eleven vill ha i slutet av sin mening. 

 

 Elev r: Mamma jag vill gå på toa.  

Läraren: Mamma jag vill gå på toa. Hur kan man 

avsluta den meningen?  

(några elever gestaltar utropstecken och några 

gestaltar punkter)  

Läraren: Vad är ni för något?  

Elev s och elev t ropar: PUUUNKT! 

Läraren: Mamma jag vill gå på toa sa hon.  

Elev s: Hon skrek ju inte det.  

Elev u: Punkt. Frågetecken var det ju inte för det 

var ingen fråga. 

 

I denna filmsekvens kommunicerar eleverna en självsäkerhet gällande vilket skiljetecken som 

kan avsluta meningen. En elev presenterar också sina tankar med en uteslutningsmetod då hen 

konstaterar att meningen inte var en fråga. Videodokumentationen visar att eleverna kan 

självständigt argumentera val av skiljetecken i jämförelse från tidigare faserna, där de har 

varit i stort behov av stöttning. Under den fjärde fasen visar eleverna vilket skiljetecken som 

ska avsluta meningarna utan att ta stöd av sina klasskamrater eller lärare i gestaltandet. En 

icke-verbal kommunikation sker i det sociala samspelet när eleverna följer varandras 

handlingar med blicken. Det sker även dialog verbalt där eleverna kan argumentera varför de 

gestaltar ett visst skiljetecken och varför de har valt just det skiljetecknet utan behov av 

stöttning från en mer kunnig person. Eleverna bekräftar varandra och kan ge olika 

förklaringar till varför det inte skulle vara en punkt i slutet av meningen som elev r sa. 

Eleverna reflekterade att utropstecken används vid utrop och om den person som läser upp en 

mening inte ropar ut meningen så valde många elever att istället gestalta punkt även om 

uppläsaren ville ha utropstecken.  

 

Den gestaltande övningen som videodokumenterats sker i en social kontext med ett socialt 

samspel där eleverna uttrycker en självsäkerhet i diskussioner och gestaltande. Eleverna visar 

ett förtroende till sin egen förmåga att bruka skiljetecken. Eleverna konstruerar egna meningar 
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var och en där de vet vilket skiljetecken som ska finnas i slutet av meningen. Eleverna 

observerar sedan övriga klasskamraters gestaltande men håller ändå fast vid sin egen förmåga 

vid val av skiljetecken. Eleverna utlyser inte ett högt behov av stöttning som i den första 

fasen. Trots att klasskamrater gestaltar andra skiljetecken än vad eleven efterfrågar så har de 

en självtillit till de skiljetecken de söker. Detta visar sig genom elevernas tydliga kroppsspråk 

i de gestaltande övningarna och deras muntliga förklaringar. Eleverna som är osäkra tittar på 

de övriga eleverna och stöttas på så sätt i sina val av skiljetecken. Det sociala samspelet i 

rummet upplevs som en trygg miljö för lärande.   

 

Vidare i den avslutande fasen fick eleverna enskilt producera en text där de beskrev sig själva 

i ett brev till en klassmaskot (bilaga 7). Texterna skrevs efter de gestaltande övningarna med 

syfte att identifiera elevernas användning av interpunktion. 

 

 

 

Elevexemplet visar att eleven brukar ett utropstecken efter hej, vilket tyder på att eleven ser 

det som ett utrop i inledningen av sin text. I de gestaltande övningarna har eleven tränat sin 

förståelse för vad som karaktäriserar meningar som avslutas med utropstecken. Vidare i texten 

skriver eleven meningar som avslutas med punkt på lämpliga ställen bilket betyder att eleven 

har förståelse för punktens funktion i slutet av meningarna. Eleven har producerat sin text 

enskilt utan stöttning av lärare eller klasskamrater. Texten är skriven utan ett socialt samspel 

med övriga klasskamrater. 

 

Den avslutande fasen fokuserar på att eleverna självständigt tränar på att skriva och därför 

fick eleverna inte någon extra utmaning i sitt textskrivande. I texterna visar eleverna att de 

kan använda olika skiljetecken i sina meningar. Däremot är inte alla texterna helt fullständiga 

med användning av interpunktion och eleverna behöver därför fortsatt stöttning i sin process 

med att träna sin förmåga att använda skiljetecken i sina texter. Eleverna behöver stöttning i 

form av riktlinjer för vad som klassificerar de olika meningarna som skiljetecknen tillhör. 

Elevtexterna visar att eleverna har en förståelse hur meningar avslutas med punkt men 
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eleverna behöver bli mer konsekventa och fortsätta tränas i sitt skrivande för att förmågan att 

bruka skiljetecken ska utvecklas vidare.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen av fas fyra att eleverna nu kan bruka sina kunskaper om 

interpunktion i skrift genom undervisningen som de deltagit i. I getsaltningen sker en icke-

verbal kommunikation där eleverna stöttar varandra genom blickar, kroppsspråk och rekvisita 

i form av tygremsan. Genom övningen med gestaltande lär sig eleverna att läsa av varandras 

kroppsspråk och på så sätt skapas ett icke-verbalt samspel. Majoriteten av eleverna klarar av 

uppgifterna utan stöttning från en mer kunnig person.  

 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet av undervisningens gestaltande övningar som en estetisk lärprocess har tränat 

elevernas förmåga att använda interpunktion genom kommunikativa och estetiskt kreativa 

undervisningssituationer där eleverna får använda sin kropp i syfte för att kreativt lära sig om 

skiljeteckens funktion i meningar. Den estetiska lärprocessen sker genom att eleverna får 

använda sin kropp och rekvisita i relation till undervisningssituationerna med gestaltande 

övningar. Undervisningen har en strukturerad uppbyggnad med fyra faser där eleverna får lära 

sig om interpunktion i fyra olika steg.  

 

Den första fasen identifierar elevernas förkunskaper genom att eleverna visar en osäkerhet i 

sitt gestaltande och val av skiljetecken när de inte får verbal eller icke-verbal stöttning i det 

sociala sampelet av övriga deltagande i leken. Osäkerheten som identifieras av elevernas 

kroppspråk och blickar tolkar vi som bristande förståelse. Det sker ett icke-verbalt socialt 

samspel i leken med blickar bland några elever som gestaltar samma skiljetecken. Eleverna 

söker ögonkontakt med övriga elever för att se om de gestaltar samma skiljetecken. Det 

sociala samspelet är bristande eftersom eleverna inte har förmåga att stötta varandra i 

lärandet. Detta tolkar vi som en ytterligare orsak på grund av elevernas bristande kunskaper 

om interpunktion.  Eleverna är i behov av en hög grad stöttning ifrån varandra samt av läraren 

i rummet och visar inte någon trygghet i sitt gestaltande och val av skiljetecken.  

 

I den andra fasen ser vi en förbättring i elevernas sociala samspel vilket ger en positiv 

påverkan på lärandet. När eleverna besvarar lärarens frågor i den gestaltande övningen 

kommer svaren ur ett icke-verbalt socialt samspel där eleverna samspelar genom blickar och 

mimik. Eleverna stöttar varandra i högre grad genom ett tydligare kroppsspråk vilket vi tolkar 

som en förbättrad förståelse om interpunktion. Det sociala samspelet bidrar till förståelsen för 

interpunktion eftersom eleverna stöttar varandra och samspelar i leken med gestaltande.  

Genom tolkning av analysen är eleverna fortfarande i behov av stöttning av en annan person 

trots att eleverna visar på en tydligare förståelse för skiljetecken i jämförelse med första fasen. 

Eleverna är känsliga för ny kunskap och de befinner sig i sin proximala utvecklingszon, detta 

tolkar vi utifrån att eleverna kan avsluta meningar med korrekt skiljetecken, genom stöttning 

från övriga personer i ett socialt samspel.   

 

I den tredje fasen visar eleverna ett mindre behov av stöttning från läraren i de gestaltande 

övningarna kopplat och de skrivna meningarna. Eleverna lär sig i ett socialt samspel under en 
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estetisk lärprocess genom att gestalta skiljetecken och konstruera meningar tillsammans i par. 

Eleverna klarar av uppgiften tillsammans och stöttar varandra i ett socialt icke-verbalt eller 

verbalt samspel när de gemensamt konstruerar meningar. Detta identifieras genom elevernas 

kroppsspråk och agerande samt vilja och motivation till att konstruera meningarna. Eleverna 

diskuterar sig fram till vilket skiljetecken de väljer och formaterar tygremsan till det valda 

skiljetecknet. Möjliga orsaker till att några elever placerat ut felaktiga skiljetecken i slutet av 

meningarna kan bero på att de fått för låg grad av stöttning eller att de inte uppfattat vad som 

identifierar en fråga och att en fråga avslutas med frågetecken även om frågan ropas ut. 

Eftersom de fortfarande befinner sig i sin proximala utvecklingszon hade dessa fåtal elever 

möjligtvis behövt en högre grad av stöttning. 

 

I fas fyra ser vi nu en progression i elevernas förståelse för interpunktion genom att eleverna 

har inhämtat kunskap om funktionen för skiljetecken i meningarna. Detta ser vi genom att 

eleverna nu kan bruka sina kunskaper om interpunktion i skrift genom undervisningen som de 

deltagit i. En icke-verbal kommunikation sker i gestaltningen där eleverna stöttar varandra 

genom blickar och  ett tydligt kroppsspråk. Genom de fyra fasernas olika övningar med 

gestaltande har eleverna lärt sig att läsa av varandras kroppsspråk och på så sätt skapas ett 

icke-verbalt samspel samt en ökad förståelse för interpunktion. Majoriteten av eleverna klarar 

av de avslutande uppgifterna utan stöttning från en mer kunnig person.  

 

Sammanfattningsvis så visar analysen från de gestaltande övningarna enligt fyra faser att 

elevernas förståelse för interpunktion påverkas av socialt samspel och stöttning av övriga 

elever eller lärare i klassrummet. Eleverna lär i en estetisk lärprocess med kreativa övningar 

om interpunktion och dess funktion i meningar. Förståelsen för interpunktion påverkas av att 

eleverna utmanas i sin proximala utvecklingszon. Analysen visar även att eleverna behöver 

fortsatt undervisning om interpunktion för att kunna fortsätta utveckla sin förmåga att bruka 

olika skiljetecken. Som svar på frågeställningen så bidrar gestaltande undervisning enligt fyra 

faser till förståelse för interpunktion hos eleverna genom de fyra faserna: Fas 1 identifierar 

elevernas förkunskaper och bygger upp kunskap om interpunktion genom gestaltande 

övningar av skiljetecken där eleverna stöttar varandra för att tillsammans lära och skapa en 

förståelse. Fas 2 vidareutvecklar elevernas förståelse för skiljetecken i olika meningar genom 

modellering i de gestaltande övningarna där eleverna utmanas i sin proximala utvecklingszon. 

Eleverna lär tillsammans och får öva på att karaktärisera olika skiljetecken genom 

gestaltandet. Eleverna är fortfarande i behov av stöttning däremot visar deras val av 

skiljetecken och kroppsspråket i gestaltandet att eleverna kan använda interpunktion i större 

grad än i fas 1. Fas 3 visar en utveckling i elevernas förståelse för interpunktion genom att 

eleverna inte behöver lika stor stöttning av en mer kunnig person som i övriga faser. Genom 

det sociala samspelet i undervisningen får eleverna gestalta abstrakta skrivregler i en lek 

vilket gör att förståelsen blir tydlig och konkret. I den sista fasen, fas 4 visar elevernas 

självständiga kunskap om interpunktion genom att eleverna kan bruka interpunktion i leken 

och i skrivna meningar samt att de kan argumentera för valet av skiljetecken, vilket de visar 

genom gestaltning och skriftligt framställande.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att gestaltande enligt fyra faser bidrar till en ökad förståelse av hur 

eleverna använder interpunktion. I varje fas sker en progression i undervisningen i linje med 

att eleverna på egen hand ska kunna skapa meningar och text med tillhörande skiljetecken. De 

gestaltande övningarna tränar elevernas kunskaper om hur skiljetecken används och de fyra 

faserna har en tydlig struktur för att träna elevernas förmåga att använda interpunktion. En 

annan forskare som använt gestaltande som lärprocess i svenskundervisningen är Jacquet 

(2011, s. 113). Studien visar att elevernas gestaltande ökar deras förmåga att använda tecken i 

texterna som punkt, utropstecken och frågetecken. I likhet med Jaqcuets (2011) resultat visar 

resultaten från denna genomförda studie på en progression gällande elevernas kunskap om 

interpunktion. Genom studiens fyra faser ökar eleverna sin förmåga att placera ut skiljetecken 

i slutet av meningarna. Jacquet (2011, s. 47) menar att de gestaltande övningarna måste ha 

samma struktur i talat språk som i skrift vilket även har speglats i denna studie. Resultatet i 

vår studie visar att vissa elever blandar ihop utropstecken och frågetecken då de ropar ut en 

mening som egentligen är en fråga. En möjlig förklaring till detta är att eleverna tolkar 

meningen som ett utrop. Eleverna i studien behöver utifrån detta fortsätta att tränas i 

gestaltande övningar där talet har samma struktur som i skrift. 

 

De gestaltande övningarna sker i en lek som inte är som den vanliga abstrakta 

skrivundervisningen. Vygotskij (1995) menade att leken är en viktig del i barnens 

språkutveckling och att dramatisering är närliggande till leken. Genom de gestaltande 

övningarna får eleverna leva sig in i skrivundervisningen genom fantasi och kroppsspråk. 

Eleverna i studien får lära sig om interpunktion i en fantasifull miljö i en social kontext där 

lärandet sker i samspel med andra individer. Gestaltandet har ett tydligt syfte för lärandet som 

bidrar till utveckling av deras förmåga att bruka olika skiljetecken. Dale (1998) översätter 

Vygotskijs ord om att leken är en källa för utveckling och det är vad resultaten av denna 

genomförda studie har identifierat. Den gestaltande leken ställer krav på eleverna som följer 

reglerna och genomför övningarna. Abstrakta skrivregler blir till en konkret lek som är 

närliggande elevens vardag. Lärandet sker i en social lek när eleverna gestaltar skiljetecken 

och klasskamraterna är engagerade i det sociala samspelet både verbalt och icke-verbalt. Den 

gestaltande leken i undervisningens fyra faser identifieras som en estetisk lärprocess där 

elevernas kunskaper om interpunktion tränas och utvecklas i takt med fasernas olika steg.  

 

Vidare i Jacquets (2011, s. 105) studie sker ett engagerat samspel mellan deltagare och 

mottagare inom pedagogiskt drama och gestaltande övningar. Resultatet i hennes studie visar 

att de kommunikativa sammanhang som skapats genom drama och gestaltande gör att 

elevernas uttryck får en mottagare och att eleverna därmed vill prestera bra. De gestaltande 

övningarna i denna genomförda studie har skett i ett socialt samspel i klassrummet där 

eleverna varit engagerade i sina uppgifter och gestaltat skiljetecknet till övriga klasskamrater. 

Elevernas gestaltande har en ständig mottagare eftersom övningarna ständigt genomförs 

tillsammans med andra. Eftersom det finns en mottagare till elevernas gestaltande kan vi 

utifrån analysen av videoobservationerna identifiera fokuserade elever som uttrycker en större 
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självsäkerhet i gestaltandet och i sin förmåga att placera ut skiljetecken i meningar. Eleverna 

kan vidare läsa av övriga elevers kroppsspråk och på så sätt uttrycka sig i tal och argumentera 

sina val av skiljetecken i ett socialt samspel.  

 

I den första fasen identifierades elevernas bristande kunskap av att välja skiljetecken, vidare i 

takt med undervisningens olika steg i faserna utvecklades elevernas förmåga att placera ut rätt 

typ av skiljetecken i meningarna succesivt. Detta kan bero på att eleverna genom 

undervisningen med gestaltande förstod funktionen med skiljetecken i slutet av meningar. 

Yassin Falk (2017, s. 181) betonar vikten av att eleverna förstår funktionen i texters 

uppbyggnad vilket speglar sig i föreliggande studies resultat eftersom att eleverna i den första 

fasen inte hade tillräcklig förmåga att bruka interpunktion vilket de sedan har i den sista fasen. 

I Anderssons (2014, s. 128) studie inspirerades eleverna till att skriva genom dramatiserande 

övningar och i vår studie har undervisningen utifrån en estetisk lärprocess med gestaltande 

och dramatiserande övningar syftat till att inspirera eleverna och ge dem förståelse om 

skiljetecken för att kunna producera läsliga texter. I den tredje och fjärde fasen med 

gestaltandet visar eleverna vilja och motivation till att konstruera meningar med tillhörande 

skiljetecken. Gestaltandets effekt på elevernas lärande visar sig i den avslutande fasens 

gestaltande övning genom elevernas tydliga kroppsspråk och beslutsamma val av skiljetecken.  

  

Vidare menar Yassin Falk (2017) att skrivundervisning gynnas genom ett socialt samspel i 

klassrummet då eleverna tillsammans med andra skapar en förståelse av skrivandet och vad de 

går ut på. I likhet med Yassin Falk (2017) har undervisningen i föreliggande studie 

genomförts i sociala kommunikationer och de gestaltande övningarna enligt fyra faser har 

syftat till att skapa förståelse för skiljetecknets betydelse i texterna. I den avslutande fasen i 

studien har eleverna en större förståelse för skiljetecknets funktion än i den första inledande 

fasen. Detta kan bero på att det sociala samspelet i klassrummet har utvecklat elevernas 

förståelse för interpunktion genom att de gestaltar skiljetecken i ett samspel med varandra i en 

muntlig dialog. På så sätt har det sociala samspelet och att lära tillsammans gynnat elevernas 

skrivutveckling.  

 

Lärandet i ett socialt samspel har ett avstamp i resultatet av denna studie då eleverna till en 

början är i stort behov av stöttning från den sociala kontext där undervisningen genomförs. 

Studien av Traga Philippakos et. al. (2018, ss.1-2) visar på positiva resultat från sociala 

lärandekontexter genom drama med interaktion och samspel samt tydlig struktur är faktorer 

som påverkar elevernas skrivprogression positivt. Lärarna i studien såg positivt på muntliga 

framställanden och resultatet i studien visar på signifikant utveckling i elevernas texter. 

Resultatet av föreliggande studie har gjort att vi som forskare har tagit lärdomar av det 

positiva resultat som gestaltandet i ett socialt samspel har gett på elevernas förståelse för 

interpunktion i de texter som produceras i den avslutande fasen. Att eleverna dessutom kan 

argumentera för sina val av skiljetecken i den gestaltande leken är ännu en lärdom av 

betydelsen av andra mottagare i lärandet. Det vill säga att eleverna uttrycker sina kunskaper 

till övriga deltagare i det sociala sammanhanget.  
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Andersson (2014, ss. 192, 207) identifierar vikten av en medvetenhet om språkets betydelse 

för lärandet, något som är centralt i en språklärande miljö. Vår studie visar att eleverna får en 

medvetenhet om interpunktion genom de gestaltande övningarna. De fyra fasernas 

uppbyggnad skapar en miljö där eleverna utvecklar sitt lärande om interpunktion med hjälp av 

varandra och läraren genom kommunikation och interaktion. Även Lagrell (2000, s. 59) visar 

i sin studie att eleverna lär i en nära utvecklingszon och att eleverna utvecklar sin skrift 

genom att ingå i utvecklande situationer med adekvata utmaningar. Vår studie har byggt på 

undervisningssituationer där eleverna utmanats i sin proximala utvecklingszon genom fyra 

faser. Resultatet identifierar elevernas utveckling av sina kunskaper om interpunktion genom 

faserna i takt med att eleverna utmanas succesivt i undervisningen. Utmaningen skedde 

genom att eleverna fick bygga upp sina kunskaper i ämnet gemensamt med lärare och 

klasskamrater för att slutligen producera text och meningar enskilt i en självständig 

konstruktion. Elevernas kunskapsutveckling i den avslutande fasen är markant i jämförelse 

med i början av undervisningen vilket kan kopplas tillbaka till Andersson (2014) och Lagrells 

(2000) studier om att språkutvecklande miljöer ger positiva resultat på elevers lärande i 

skrivundervisningen.  

 

Frånvarande skriftspråksundervisning av interpunktion kan vara en orsak till elevernas 

svårighet med att bruka skiljetecken i sina texter och därmed en orsak till det identifierade 

problemområdet för vår studie. Yassin Falk (2017, s.237-238) identifierar att undervisning om 

skiljetecken är till viss del frånvarande i undervisningen trots att eleverna förväntas att 

producera texter med en tydlig struktur. I vår studie har eleverna deltagit i en lärprocess, med 

kreativ undervisning om interpunktion där de fick använda sin kropp genom gestaltande 

övningar, för att förbättra förståelsen för interpunktion och förebygga svårigheten med att 

använda rätt skiljetecken i slutet av en mening. Resultatet visar inte att eleverna är fullärda 

gällande interpunktion utan att de behöver en fortsatt undervisning i ämnet för att kunna 

förberedas på de skriftliga utmaningar de ställs inför vidare i sin utbildning.  

 

Cirkelmodellen har i en tidigare studie av Hultenius och Karlsson (2017) bidragit till elevers 

utveckling genom modellens struktur med stöttning och utmaning. Föreliggande studies 

konstruktion av cirkelmodellen med gestaltande enligt fyra faser bidrar till liknande resultat 

genom att undervisningen med gestaltande har en tydlig struktur och att eleverna utvecklar sin 

förmåga att använda skiljetecken i takt med fasernas ökade utmaning. Hultenius och Karlsson 

(2017) poängterar att cirkelmodellen är tidskrävande med de fyra faserna vilket även kan 

konstateras i föreliggande studie eftersom undervisningen av interpunktion pågick i fem 

veckor, vilket kan bidra till att annan undervisning måste prioriteras bort. Eftersom det 

sammanfattande resultatet från undervisningens alla fyra faser visar att eleverna behöver en 

fortsatt undervisning i ämnet så hade ännu mer tid behövt tillsättas för ytterligare utveckling 

av alla elevers förmåga att använda interpunktion.  

 

Avslutningsvis identifieras en gemensam nämnare för de tidigare studierna i relation till vårt 

resultat genom att utveckling sker i en språkutvecklande kontext med interaktion och ett 

samlärande genom stöttning i ett socialt samspel. Undervisningen som ligger till grund för 

resultatet i föreliggande studie är som tidigare nämnts uppbyggd utifrån att lärande sker i en 
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social kontext där eleverna kommunicerar med varandra i klassrummet samt att lärandet sker i 

interaktion. En möjlig orsak till den positiva utvecklingen hos eleverna i studien beror på att 

gestaltandets fyra faser har en tydlig struktur med undervisning av interpunktion som är 

konstruerad utifrån att lärandet sker tillsammans, genom meningsfulla lärandesituationer i en 

estetiskt lärprocess som grundar sig  i ett socialt samspel utifrån en sociokulturell syn på 

lärande.  

Slutsats och implikation 
Syftet med denna studie har varit att undersöka gestaltande undervisning om interpunktion i 

ämnet svenska. Slutsatsen för denna studie är att gestaltande undervisning enligt fyra faser 

utgör en estetisk lärprocess med en positiv påverkan på elevernas förmåga att använda 

interpunktion. Lärprocessen sker genom samlärande i ett socialt samspel där eleverna stöttar 

varandra i sin utveckling. Gestaltandets fyra faser i en social kontext har betydelse för 

elevernas lärande eftersom de får använda sin kropp och gestalta olika skiljetecken till 

meningar som delges muntligt. På så sätt kan eleverna identifiera hur olika meningar 

karaktäriseras i relation till hur de uttrycks i de gestaltande övningarna. Trots elevernas 

utveckling så kvarstår problemområdet kring utmaningen att eleverna ska utveckla förståelse 

för interpunktionens funktion i texterna. Eleverna behöver kontinuerlig undervisning om 

funktionen av interpunktionen i texterna. Eftersom elever har svårt med skiljeteckens 

placering och betydelse i texter så behöver verksamma lärare kunna bistå med metoder och 

strategier som utvecklar elevernas förmåga att bruka interpunktion i meningar och texter. 

Denna studies modell med gestaltande enligt fyra faser kan vara en modell att prövas i vidare 

forskning för skrivutvecklande metoder i de tidiga grundskoleåren.  

 

Som tidigare nämnts finns ett bristande utbud av forskning som behandlar estetiska 

uttrycksformer som drama och gestaltande som strategi för utveckling i skrivundervisningen 

hos elever i de tidigare grundskoleåren. Med den här studien vill vi bidra med mer forskning 

om undervisning med estetiska lärprocesser med gestaltande som strategi för utveckling. I 

denna studie har gestaltande undervisning enligt fyra faser haft en betydande roll för 

förmågan att använda skiljetecken hos eleverna i studien. Elevernas utveckling av förmågan 

att bruka interpunktion visar sig i de undervisningsmoment där eleverna får producera 

meningar och texter. Vi har tagit lärdom om de fyra fasernas positiva påverkan på elevernas 

lärande och kommer använda dessa lärdomar i den kommande lärarrollen. För vidare 

kunskaper om gestaltandets roll i elevers lärprocess om interpunktion behöver fler studier 

genomföras och i synnerhet med ett större omfång deltagande elever samt att en kontrollgrupp 

som får en annan typ av undervisning skulle kunna sättas i jämförelse med de elever som 

undervisas med gestaltande enligt fyra faser. Lundberg (2008) menar att ett korrekt skriftspråk 

är en mänsklig rättighet och vi som blivande lärare vill betona vikten av att eleverna i 

grundskolans tidigare år behöver ingå i utvecklande undervisning för att kunna bruka 

interpunktion i sina texter och kunna genomföra nationella provet i årskurs 3 med godtagbara 

resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det 

innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till 

utbildningen. Våren 2019 kommer Amanda & Isabelle som går sin sista termin på 

lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Amanda & Isabelle 

kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med 

klassläraren dokumentera undervisning i syfte att gagna elevernas utveckling och 

lärande. Dokumentationen ligger till grund för ett utvecklingsarbete samt utveckling av 

handledning. Arbetet handlar om skrivutveckling med hjälp av språklig struktur.  

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 

insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer 

vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen 

endast används för utveckling och utbildning (forskning, utvecklings- och 

examensarbete).  

Kontakta mig om du/ni frågor. För att studenterna skall kunna planera sina uppgifter 

behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Jaana Nehez (kursansvarig)  

Mail: Jaana.Nehez@hh.se. 070-xxx xx xx 

  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

1. JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn dokumenteras 

2. NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: ......................................................................................................... ................... 

  

Datum   

...................................................................................................................................................  

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 2 

Namn: __________________________________________ 

  

1. Känner du dig säker på stor bokstav och punkt? 

Ja                           Nej                             Ibland  

  

2. Placera ut punkt i texten nedanför.. 

På måndag ska jag följa med Nasse hem efter skolan Vi ska 

äta pannkakor till mellanmål 

  

3. Varför ska man kunna använda stor bokstav och punkt tror du? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

4. Hur ska lektionerna vara för att du ska kunna lära dig använda stor 

bokstav och punkt? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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Bilaga 3 

Sammanställning av enkät 1  

Enkät 1 
Totalt deltagande elever: 39 
  

      

Fråga 1: 
Känner du dig säker 

på stor bokstav och 

punkt? 
  

Ja: 27st Nej: 1st Ibland: 10st 

Fråga 2: Placera ut 

punkt i texten 

nedanför.. 
  

Godkänd: 26st Icke godkänd: 15st   

Fråga 3:  Varför ska 

man kunna använda 

stor bokstav och 

punkt tror du? 
  

Svar som berör 

skrivförmåga: 39st 

Ofullständiga svar: 

0st 

  

Fråga 4: Hur ska 

lektionerna vara för 

att du ska kunna lära 

dig använda stor 

bokstav och punkt? 
  

Svar som berör 

lektionsupplägg: 

39st 

Ofullständiga svar: 

0st 
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Bilaga 4 

Transkribering av videoinsamling i fyra faser.  
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Bilaga 5 

Tabell av sammanställning av elevers meningar i fas 3 

Totalt antal dokument 24st, eleverna skrev meningarna 2 och 2.  

  

Teman:  Antal elevtexter: Elevexempel:  

Använder skiljetecken 

korrekt i meningarna. 

15 av 24 Kom hit! 

Kan vi handla? 

Använder utropstecken 

istället för frågetecken 
6 av 24 Kan jag få bada! 

Kan jag få vara med min 

kompis! 

Kan du spela med mig! 

Kan jag få mat! 

Kan jag få en PS5 nu! 

Pappa kan du hjälpa mig! 

Använder punkt istället för 

frågetecken 

2 av 24 Gillar du glass. 

Hur länge är det kvar till jag 

fyller år.  
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Bilaga 6  

 

Enkät 2 

Sammanställning av enkät, 20 deltagande elever 

 Elevsvar Elevexempel 

Fråga 1:  
Vad har du lärt dig under 

svenska lektionerna när vi 

arbetat med skiljetecken och 

stor bokstav? 
  

Svar som handlar om 

lärdomar om interpunktion: 

16 av 20 
  

 

 

Svar som inte ger konkreta 

lärdomar: 4 av 20 

Jag har lärt mig att göra 

utropstecken och 

frågetecken med kroppen. 
Jag har lärt mig hur man 

avslutar en mening med 

skiljetecken. 
  

Jag kunde redan allt! 

Fråga 2:  
Tänkte du på att 

videokameran var i rummet? 
  

Ja: 9 av 20  
Nej: 11 av 20 

  

Fråga 3:  
Känner du dig mer säker på 

stor bokstav och punkt nu? 
  

Ja: 20 av 20 
Nej: 0 av 20 

  

Fråga 4: 
Hur tycker du att du lär dig 

skriva på bästa sätt? 

Svar som nämner 

gestaltande som ett bra sätt 

att lära: 3 av 20 
  

Övriga svar: 17 av 20 

Jag lär mig bäst när jag får 

visa med kroppen. 
  

Att kolla på film. 

När man får skriva om sig 

själv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amanda Strömqvist & Isabelle Mossberg  

  

43 
 

Bilaga 7 

Elever skriver brev till en klassmaskot i fas 4.   

Sammanställning av texterna: 

Totalt antal texter Interpunktion Elevexempel 

20 st I elevtexterna identifieras 

användning av interpunktion. 

Eleverna avslutar sina 

meningar med passande 

skiljetecken. Alla texter är 

inte fullständiga men en klar 

utveckling från fas 1 kan 

identifieras hos alla elever.  

Se exempelbilder på tre 

elevers texter nedan i 

dokumentet... 

 

Elevexempel: 
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Bilaga 8  

 

Enkät 2 

Utvärdering 

 

1. Vad har du lärt dig under svenska lektionerna när vi arbetat med 

skiljetecken och stor bokstav?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________  

2. Tänkte du på att filmkameran var i rummet?    

□ Ja                            □ Nej 

  

3. Känner du dig mer säker på att placera ut stor bokstav och punkt nu ? 

□ Ja                            □ Nej 

  

4. Hur tycker du att du lär dig att skriva på bästa sätt? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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