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”Att skriva är inte bara att sätta ner några ord på 
ett papper, på ett språkligt korrekt sätt. Att 
formulera ett budskap är en komplex process som 
kräver tankeutrymme för att bli till och som 
behöver bearbetas för att ge, om inte en njutbar, så 
i alla fall en löpande, stimulerande och begriplig 
läs-upplevelse för den som ska ta emot 
budskapet”.  

(Allard 1986 s.78) 
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Förord 

 

Vår uppsats är ett resultat av arbetet vi genomförde under vårterminen 2007. Arbetet med 
studien har varit väldigt intressant och lärorikt eftersom det gett oss en inblick i hur vi som 
lärare i framtiden kan arbeta för att föra elevens skrivutveckling framåt. Ett stort tack riktar vi 
till vår handledare Ingemar Friberg som givit oss bra handledning. Men han har framför allt 
införlivat ett lugn inom oss inför och under vårt arbete, vilket har gett oss enorm drivkraft och 
motivation. Vi vill även tacka berörda lärare inom Skellefteå och Gällivare kommun som 
ställt upp på våra intervjuer samt de personer som finns i vår närhet och som har stöttat och 
uppmuntrat oss under arbetets gång. 
 
Luleå den 20 maj 2007 
Mona Lundman Therese Simonsbacka 
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Abstrakt 

 

Vi har gjort denna studie för att belysa hur lärare utifrån rättningen av elevtexter undervisar i 
svenska för att föra eleven framåt i sin skriftspråksutveckling. Vår bakgrund bygger till stor 
del på tidigare forskning som belyser olika aspekter kring skrivutveckling och undervisning i 
skriftspråk. Studien genomfördes vid två grundskolor i Skellefteå Kommun samt två 
grundskolor inom Gällivare Kommun. Vi genomförde fyra intervjuer, en på respektive skola 
med lärare från grundskolans tidigare respektive senare år. För att få insikt i lärarnas sätt att 
bedriva undervisning i skrift valde vi att genomföra intervjuer. Vi använde oss av 
ostrukturerad intervju. I resultatet av vår studie fann vi att elevens ålder samt de 
bedömningskriterier som ligger till grund för respektive text påverkar vad lärarna tittar på när 
de bedömer elevtexter. Vi fann även att lärarna i stor utsträckning individualiserar 
skriftspråksundervisningen utifrån rättningen av elevernas egna texter.  
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Inledning 
 
Enligt Lpo 94 skall hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning 
erfarit att flertalet svensklärare undervisar ”kollektivet” det vill säga gruppen istället för att 
bedriva individuell undervisning. Detta sätt att undervisa innebär att skriftspråks-
undervisningen i skolan inte utgår ifrån eller bygger på den enskilda elevens 
förkunskaper/färdigheter. Istället utgår den ifrån ett kollektivt sätt att se på hur eleven lär och 
utvecklar sitt skriftspråk vilket vi tror påverkar elevens skriftspråksutveckling negativt. Vi 
anser att man som lärare alltid måste vara mån om att bygga på det eleverna kan och har med 
sig i ”bagaget” när de ska erövra ny kunskap. Detta innebär att läraren bör individualisera 
skriftspråksundervisningen för att på så sätt utveckla elevens skriftspråk. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning har vi bland annat reflekterat över att de lärare som 
undervisar eleverna i ämnet svenska inte använder elevtexterna som ett verktyg, för att 
individualisera elevernas undervisning i skriftspråket. Vi har även uppmärksammat att 
eleverna i stor utsträckning får massproducera texter som i väldigt liten utsträckning följs upp 
på språklig basis vilket i sin tur kan innebära att skrivlusten hos eleverna avtar. Detta gjorde 
att vi ville undersöka hur ett antal svensklärare rättar elevtexter och hur de konkret lägger upp 
undervisningen för att föra den enskilde elevens skriftspråksutveckling framåt. Svensklärarens 
sätt att rätta elevtexter samt deras sätt att följa upp rättningen tror vi påverkar i vilken 
utsträckning man uppnår detta. Istället för att eleverna i svenska ”massproducerar” texter, som 
inte följs upp på språklig basis, tror vi att ett fåtal skrivuppgifter som följs upp noggrant, i 
syfte att utveckla elevens skriftspråk, ger en mer meningsfull skriftspråksundervisning för den 
enskilde eleven. Genom att låta eleverna bearbeta färre texter och mer noggrant tror vi innebär 
att svenskläraren blir bättre rustad att individualisera skriftspråkundervisningen och därmed 
också bidra till att skriftspråket hos varje enskild elev utvecklas. Vårt antagande är att detta i 
sin tur leder till att elevernas skrivlust ökar.  
 

Litteraturgenomgång 

 

Vad säger styrdokumenten? 
 
De grundläggande värden som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som 
skall gälla för den anger regering och riksdag genom läroplanen. I skollagen och 
grundskoleförordningen återfinns grundläggande bestämmelser om grundskolan. För skolans 
verksamhet finns kursplaner vid sidan av dessa föreskrifter. Föreskrifterna är bindande och 
uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. I varje enskilt ämne 
kompletterar varje enskilt ämnes kursplan läroplanen. Både läroplan och kursplaner skall 
ligga till grund för planeringen av undervisningen. Ett ämnes kursplan är utformad för att 
klargöra vad alla elever skall lära sig, men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och 
elever att välja stoff och arbetsmetoder. Den anger inte arbetssätt, organisation eller metoder. 
Däremot lägger den fast de kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och anger 
därmed en ram inom vilken val av stoff och metoder skall göras lokalt. Kursplanerna anger 
målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanen visar hur ett ämne eller en kurs 
kan bidra till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. 
Ämnenas kursplan är utformade så att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell 
tolkning. På varje skola och i varje klass måste lärare tolka den nationella kursplanen och 
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tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i 
elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov (Skolverket). 
 

Skriftspråket 

Skrivandet fyller en rad viktiga funktioner i det verkliga livet vilket Svedner (1999) menar är 
viktigt att eleverna får klart för sig. Det är enligt honom ett medel för kommunikation och för 
kontakt, ett sätt att tänka och att minnas fakta och bearbeta dem till kunskaper, en möjlighet 
till personligt skapande samt något man har glädje av för att klara formella transaktioner av 
olika slag (ibid.). Bergöö et al. (1997) lyfter fram Dysthes beskrivning av skrivandets fördelar 
i jämförelse med vad enbart läsning och samtal kan ge. Dysthe menar bland annat att 
skrivandet ger mer tid för reflektion, analys och syntes eftersom det är en långsammare 
process än samtal. Dessutom tillåter skriven text oss att gå tillbaka, läsa och reflektera över 
det vi tänkt/skrivit. Bergöö et al. (1997) betonar fördelen med en av Sandström Madséns 
bärande idéer om så kallad processkrivning vilken är att eleverna bör få skriva mer i skolan, 
eftersom skrivandet är ett av de kraftfullaste redskapen för tänkande. Genom att skriva får vi 
enligt Sandström Madsén grepp om våra tankar. I sin bok Bedömning av elevtext- En modell 

för analys talar Palmér (2005) om att varje elev ska utveckla sitt skriftspråk så att det fungerar 
för studier och samhällsliv vilket innebär att eleven ska kunna skriva en mängd olika slags 
texter i olika sammanhang och för olika syften. Detta är enligt författarna ett av svenskämnets 
centrala roll (ibid.). Att skrivandet fyller en rad viktiga funktioner i det verkliga livet framgår 
även i kursplanen för svenska där man understryker att språkförmågan har stor betydelse för 
allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Skolans viktigaste uppgift i 
svenskundervisningen är därför enligt kursplanen i svenska att skapa goda förutsättningar för 
elevernas skriftspråksutveckling. 
 
Många människor anser att det inte är speciellt viktigt att lära sig skriva eftersom de flesta inte 
kommer att skriva mer än sin namnteckning, ett och annat vykort/brev, kanske en 
skadeanmälan till sitt försäkringsbolag. Svedner (1999) menar dock att denna uppfattning inte 
stämmer överens med grundtankarna i skolans uppgift att bidra till förändring och hävdar att 
det är en angelägen uppgift att eleverna lär sig skriva. Detta belyser han i boken Svenskämnet 

& svenskundervisningen- närbilder och helhetsperspektiv. De som anser att skrivkunskap inte 
är viktigt menar att det är viktigare att kunna tala än att skriva. Svedner belyser dock vilka 
konsekvenserna kan bli om man inte behärskar skriftspråket. Han påstår att om man inte som 
medborgare kan skriva på en acceptabel nivå har man förlorat en möjlighet att klara en mängd 
mer krävande uppgifter och därmed en möjlighet att kunna förändra sin situation. Dessutom 
har individen enligt honom gått miste om den möjlighet till eget skapande som skrivandet ger.  
 

Skrivundervisning 
 
Enligt kursplanen i svenska har alla lärare ett gemensamt ansvar och därför måste de vara 
medvetna om språkets betydelse för lärande. Huvudansvaret för elevernas språkliga 
utveckling ryms dock inom svenskämnet. Eleverna måste få möjlighet att upptäcka de 
kunskaper de själva har om språket. Med lärarens hjälp och i samarbete med andra ska eleven 
lära sig om språkets uppbyggnad och system. Enligt läroplanen byggs språkkunskaper upp 
genom att man använder språket samt förstår hur man använder det. I undervisningen ska 
skolan enligt kursplanen i svenska sträva efter att eleven genom eget skrivande fördjupar sin 
insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin 
förmåga att tillämpa skriftspråket. För att eleverna ska få möjlighet att gå vidare i sin 
språkutveckling utifrån sina erfarenheter måste de få möjligheter att upptäcka de kunskaper de 
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själva har om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om 
språkets uppbyggnad och system. Skolan skall även sträva efter att eleven utvecklar sin 
förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang (Skolverket). 

Tidigare har skrivundervisningen enligt Svedner varit inriktad på produkten det vill säga 
fokus har legat på den färdiga texten. Nu är undervisningen mer inriktad på den process som 
leder fram till produkten (ibid.). Skrivprocesstankarna menar Svedner är en tillämpning av 
insikten att man inte snabbt och direkt kan producera fullgott resultat.  Att skriva är en 
arbetsprocess som kan se ut på många olika sätt menar han och framhåller att slutresultatet 
alltid ska föregås av en arbetsprocess men att denna inte följer en särskild modell utan kan se 
ut på många olika sätt. För att eleven ska bli bättre skribenter måste det enligt Svedner (1999) 
ställas krav på att skrivundervisningen ger möjlighet till skrivtillfällen, instruktion och 
handledning. Han hävdar att skriftspråket inte utvecklas bara för att man skriver mycket. Man 
lär sig att skriva men för att utvecklas som skribent krävs även instruktion och handledning 
där instruktionen är undervisning om hur skrivandet går till i olika avseenden medan 
handledningen är den löpande hjälp läraren ger eleven under skrivprocessen. God 
skrivundervisning måste enligt Bergöö et al. (1997) ge eleverna möjlighet att utveckla 
berättande och reflektion vilket innebär att det krävs starka inslag av resonerande där 
elevernas erfarenheter aktiveras och får talspråkligform. Det är enligt Svedner (1999) viktigt 
att elevens skriftspråk utvecklas och för att denna utveckling skall bli möjlig måste denne 
erbjudas möjlighet att i skolan få tillfälle att skriva olika texttyper. Dysthe (2002) menar 
däremot att vissa elever trots att de inte ges möjlighet att skriva olika texttyper ändå att 
utveckla sitt skrivande. Däremot skulle denna brist på differentiering i svenskundervisningen 
enligt Bergöö et al. (1997) innebära att eleven inte får möjlighet att lära sig ett mer utvecklat 
skrivande i skolan. Skrivandet kräver enligt Dysthe att lärprocessen håller den lärandes egen 
takt och inte lärarens eller elevflertalets (Bergöö et al. 1997). Enligt läroplanen ska 
undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov och därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 
94).  

Rättning/bedömning  

Enligt Palmér med flera (2005) ingår bland annat bedömning av elevens texter i 
svensklärarens uppgift. Svedner (1999) framhåller att det är viktigt att eleverna får sina texter 
kommenterade under skrivprocessen av lärare eller elev eftersom syftet med lärar- samt 
elevkommentar på elevens texter är att ge eleven möjlighet att ombearbeta en bättre version 
som sedan skall användas på något sätt. Detta påstående överensstämmer med Bergöö et als. 
(1997) tankar vilka beskriver skrivandet som en process snarare än ett arbete som leder till en 
produkt. De menar att skrivandet snarare är en väg genom än en väg fram till texten. 
 
Vad som skall bedömas, hur det ska bedömas samt pedagogens och elevens egen roll vid 
bedömningen är enligt Palmér (2005) frågor som alla lärare ställer sig under sitt löpande 
arbete med svenskämnet och elevernas skrivande. Eftersom det råder oklarhet hos läraren om 
vad som egentligen skall göras när man sitter med elevtexter framför sig beskrivs rättningen 
enligt Svedner (1999) ofta som en börda av svensklärare. Det läggs ned mycket tid på att 
markera fel och svagheter när läraren går igenom elevtexter. För att handledningen av 
elevtexter ska bli ett meningsfullt arbete måste läraren enligt honom definiera uppgiften, det 
vill säga sätta ord på vad som skall bedömas. Enligt Palmér (2005) finns det olika typer av 
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bedömning. En holistisk sådan är en bedömning där helhetsintrycket är det som avgör, vilket 
innebär att innehåll, disposition samt språklig variation och korrekthet bedöms. Däremot 
fokuserar man vid en analytisk bedömning på textens olika delar vilket leder till att man 
fokuserar på enskilda aspekter i texten och värderar dessa separat. Enligt Palmér (2005) är det 
inte bara den färdiga produkten som bedöms utan även processen det vill säga elevens arbete 
och enligt henne är det framförallt elevens förmåga att ta till sig respons från lärare och elever 
så att texten blir bättre som bedöms (ibid.).  

Vid bedömning av elevtexter används enligt Svedner (1999) ofta ordet rättning dock 
förespråkar han att man använder sig av ordet handledning eftersom han anser att lärarens 
uppgift är att uppmuntra och påpeka vad som behöver förbättras och inte att markera fel och 
svagheter. Det är inte texten som skall bli perfekt utan skribenten som skall bli bättre. En 
annan aspekt kring handledning som han betonar är att denna alltid är individanpassad. Det 
måste enligt Svedner (1999) finnas kriterier för vad som är bra respektive mindre bra när man 
bedömer elevtexter eftersom kriterierna enligt författaren inte löser problemen utan är en hjälp 
att strukturera bedömningen. Bergöö et al. (1997) hänvisar till Holst vilken menar att det är 
möjligt att göra utvärdering av elevtexter trots att man inte har färdiga mallar. Palmér (2005) 
däremot förespråkar en konsekvent modell för bedömning som eleverna blir vana vid och som 
hon tror skall fungera vid både klassrumsskrivande och större arbeten. Enligt Svedner (1999) 
kan handledningen genom skrivprocessen innebära att läraren ger eleven muntliga råd, 
nedskrivna råd eller påpekanden i marginalen eller längre kommentarer efter texten där den 
muntliga handledningen ges direkt till eleven under skrivandet. Svedner (1999) framhåller 
dock att svårigheten med att utforma bedömningskriterier ligger i att dessa ska vara möjliga 
att kunna tillämpa på olika texttyper. När det gäller att kommentera en elevtext med hjälp av 
marginalkommentarer finns det några aspekter man bör beakta enligt Svedner (1999). Han 
nämner bland annat att kommentarerna skall vara så osynliga som möjligt i den bemärkelsen 
att de ska gå sudda ut. En annan aspekt han nämner är att de ska ange att något inte är bra och 
att det är eleven som ska ändra det. Detta innebär dock merarbete för läraren, eftersom läraren 
måste ta in elevernas text för att se att eleverna har förstått vad läraren angivit i 
marginalkommentaren vad de skulle göra. Trots detta är dessa marginalkommentarer 
författaren ett bra sätt för eleven att lära sig något. En tredje aspekt som förespråkas är att 
marginalkommentarerna ska vara få och enkla (ibid.).  

En av lärarens viktiga och svåra uppgifter är att bedöma elevers skrivna texter. I kursplanen 
enligt skolverkets anvisningar betonas en helhetsbedömning över de olika moment som ingår 
i kursen och det gör också anvisningarna till de nationella proven när det gäller enskilda 
texter. Kriterierna är många både i kursplanen och i proven och många kriterier ska vägas 
samman till ett betyg/omdöme. Här kan man som lärare fastna på en enskild punkt och 
uppleva svårigheter att förena kraven som ställs i kursplaner och nationella prov. Vad som är 
det mest grundläggande och viktigt enligt skolverket är att eleverna skriver en självbärande 
text som kan läsas och förstås av en okänd läsare utanför det sammanhang den skrivs i. Det är 
ett viktigt mål att elever uppnår den förmågan i svenskundervisningen genom skolåren, 
(Skolverket, bedömning av elevers texter). Carlgren (2002) skriver i sin artikel att bedömning 
i alla tider har inneburit en form av kontroll. I skolan är kontroll en del av en tradition. Under 
olika tidsepoker har de bedömnings och betygssystem som funnits påverkat människor i deras 
liv. Den betydelse och status som skolans bedömning har får konsekvenser inte enbart för 
elevens självuppfattning utan även för elevens framtid. Därför är bedömningar och betyg 
värdeladdade ord. Lärarna står därför inför en stor och viktig uppgift när det gäller 
betygsättning. Vikten i ett bedömnings och betygssystem bygger på att alla inblandade 
upplever att det finns en saklig grund för bedömningen och betygssättningen. En annan viktig 
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faktor enligt Carlgren för rättvisekravet är vad bedömningen och erhållna betyg skall 
användas till. Sammantaget påverkar detta upplevelsen av om man i första hand blir 
”bedömd” eller ”dömd”. En bedömning där lärare och elev är överens påverkar upplevelsen 
av rättvisa (ibid.). 

Med dagens betygsystem förväntas lärarna på ett helt annat sätt än tidigare diskutera grunden 
för sina bedömningar för elevernas kunskaper, inte bara med kollegor utan också med 
eleverna, Emanuelsson (2002). I detta system blir formuleringen av tydliga krav och synliga 
bedömningsgrunder viktiga. Viktigt är att bedömningen kan kommuniceras till eleverna på ett 
begripligt sätt, samt trovärdigheten i lärarnas professionella bedömningskompetens. Det 
betyder bland annat att kunskaperna om bedömning som är en del av lärarnas professionella 
kunskapssystem måste synliggöras på ett annat sätt än tidigare. För att bedöma kunskaper 
krävs å ena sidan kunskaper om vad det är att kunna det som skall bedömas och åt andra sidan 
kunskaper om hur man kan mäta detta. Det nya betygssystemet har många fördelar gentemot 
det gamla. Eftersom det sätter elevernas lärande i fokus, innehållet i elevernas lärande. Det 
öppnar också för insyn för eleverna och möjlighet att i högre utsträckning än tidigare begripa 
och diskutera grunderna för lärarnas bedömning. I de tidigare betygssystemen, där grunderna 
för bedömningen många gånger var outgrundlig för eleverna förväntas lärare idag att 
synliggöra grunderna för betygssättningen. Det nya betygssystemet öppnar för insyn och 
argumentation och eleverna har rätt till inflytande samt över planeringen av undervisningen. 
Däremot är det lärarna som bedömer nivån på elevernas kunnande (ibid.).  
 
Dessa krav på synlighet och insyn medför bland annat att inte bara elevernas möjligheter att få 
grepp om sitt eget lärande, utan skapar också nya betingelser för förhandling mellan lärare 
samt elev. Läraren bör enligt Emanuelsson (2002), diskutera sina bedömningar tillsammans 
med eleverna i anslutning till det eleverna konkret gör och har gjort. Genom att tillsammans 
med eleverna reflektera över de nationella kriterierna kanske inte bara medvetandet om 
bedömningsgrunderna hos eleverna ökar utan också deras lärande. Därför kan de nationella 
kriterierna bli en del av undervisningens innehåll, (ibid.). 
 
Skillnaden mellan bedömningen av elevernas kunskaper och det de gör är viktigt enligt 
Carlgren (2002). Hon jämför i sin artikel att bedöma eller döma, bedömningssituationen i 
liknelse med konståkningstävlingar. Där lärare och elever tillsammans planerar och utformar 
’uppvisningsprogrammet’ men sedan är det läraren (i tävlingar är det flera domare) som 
bedömer olika aspekter av det eleverna gör. Eleverna kan vara med och påverka vilket 
program de vill ha, däremot inte vilka kvaliteter som skall bedömas. På samma sätt som 
konståkaren och tränaren efteråt diskuterar och reflekterar över domarnas bedömningar är det 
viktigt som ett led i elevernas kunskapsutveckling att lärare och elever tillsammans talar om 
bedömningen. Det gäller alltså att inte blanda ihop resultat och kunskapskvaliteter med 
skolarbetets innehåll (ibid.).  

Bergöö et al. (1997) beskriver Tor Hultmans tankar kring skrivutveckling och 
skrivundervisning vilken menar att bedömningen av elevernas texter allt för ofta inriktas på 
stavning, interpunktion, ordval och ytliga grammatiska fel, medan de pragmatiska kvalitéerna 
lämnas utanför. Fokus blir därmed enligt honom på allt för enkla formfrågor när det gäller 
elevernas skrivutveckling. Det framgår dock i kursplanen för svenska att eleverna i slutet av 
femte skolåret skall kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket samt de vanligaste 
reglerna för stavning (Skolverket). Om man slår upp vilket läromedel i vilken årskurs som 
helst som helst så framgår det tydligt att fokus för rättning, bedömning och inlärning är 
stavning, ordval, ordböjningar, ordföljd, meningsbyggnad och så vidare. Att det förhåller sig 
på detta sätt är inte obegripligt med tanke på att det går att ”ta på” och ”mäta” dessa aspekter. 
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Detta menar författaren tyder på att skrivundervisningens fokus läggs på ett prydligt och 
korrekt skriftspråk. Om man har ett mätinstrument som endast fokuserar på till exempel 
stavning, ordval så kan man differentiera elevgruppen i olika årskurser samt skilja ut de 
svagpresterande elever som behöver extra stöd i sin skrivutveckling. Detta innebär dock att 
när eleven skrivit sin text och läraren träder in så sker detta främst som kontrollör för att 
bedöma elevens skriftspråkliga brister och inte som medarbetare i syfte att bearbeta innehållet 
för att det ska vara läsbart för andra. Kontentan av detta blir att eleven endast skriver i syfte 
att bli bedömd på språklig basis eftersom det är det läraren kommer att bedöma. Enligt Allard 
blir konsekvensen av detta förfarande att förutsättningarna för en meningsfull och fruktbar 
skrivinlärning skalas bort där fokus endast läggs på elevens fortsatta inlärning och träning 
utifrån dennes skriftspråkliga brister. Detta innebär att elevens uppmärksamhet på att skriva 
språkligt korrekta formuleringar resulterar i att deras tankar hinner försvinna innan de hamnar 
på papperet (Allard 1986). Enligt Bergöö et al. (1997) måste läraren gå varsamt fram när man 
bedömer en elevtext eftersom många elever har lagt ner mycket av sina tankar och känslor i 
det de skrivit. Lärarens bedömning kan innebära att en elev känner sig bedömd som person 
och inte som skribent. Om bedömningen är negativ kan den bli en sårande upplevelse för 
eleven trots att detta inte var avsikten. Samtidigt som läraren måste tänka på att gå varsamt 
fram är det viktigt att läraren är tydlig och konstruktiv i sin bedömning. Detta eftersom 
bedömningen skall vara utvecklande för elevens skrivande (Palmér 2005).  
 

Uppföljning  

En fråga som Bergöö et al. (1997) tar upp är hur och hur ofta en text ska bearbetas där deras 
svar på frågan är beroende av hur texten ska användas. Syftet skall i första hand vara att 
eleven reder ut sina tankar och får syn på dem. De poängterar att det absolut inte skall vara för 
att producera en felfri text.(ibid.) Enligt Svedner (1999) är det viktigt att komma ihåg att 
ombearbetningen av en text måste ha ett givande syfte för eleven annars kan det upplevas som 
en onödig formell övning (ibid.). När skrivsituationen är mer formell det vill säga om man 
skriver något som andra människor ska läsa och ta del av, blir bearbetning av det skrivna 
enligt Allard (1986) ett måste. Enligt henne bearbetas språket i texten för att budskapet ska 
framgå så tydligt och klart som möjligt. Bearbetningen är en nödvändig del av skrivandet men 
inte alltid så självklart under skrivinlärningen vid skolskrivandet (ibid.). 

Syfte 

Med vårt arbete vill vi undersöka hur ett antal svensklärare bedömer/rättar elevtexter och hur 
de konkret lägger upp undervisningen för att föra den enskilde elevens skriftspråksutveckling 
framåt. 
 

Metod 
 

I vårt examensarbete ville vi få kunskap om hur ett antal svensklärare i grundskolan 
undervisar eleverna i skriftspråket. För att kunna belysa detta ämne valde vi att göra en 
kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer som metod. Att vi valde att göra just kvalitativa 
intervjuer berodde på att vi antog att vi utifrån denna metod skulle kunna få fram de mest 
relevanta data för vår studie. 
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Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 
När man bearbetar och analyserar insamlad data som man fått genom intervjuer ägnar man sig 
åt kvalitativt inriktad forskning (Svenning 2000). Statistiska bearbetnings- och analysmetoder 
används i den kvantitativt inriktade forskningen (Patel och Davidsson 2003). Hårddata som 
uttrycks i siffror och som ger svar på ”hur många” kommer från kvantitativa undersökningar 
enligt Svenning (2000) och besvarar sällan frågan varför. Om man väljer en kvalitativ eller 
kvantitativ metod beror enligt Patel och Davidsson (2003) på hur man skall bearbeta och 
analysera insamlad data. En kvalitativ studie är rimlig enligt Trost (1997) om man är 
intresserad av att till exempel försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 
särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Om syftet är att förstå eller att hitta mönster så 
ska man enligt Trost (1997) göra en kvalitativ studie. Med den kvalitativa studien försöker 
man enligt Hartman (1997) komma underfund med och få förståelse för människors livsvärld, 
deras relation till sin omgivning och det sätt de ser på sig själva. Till grund för dessa 
kvalitativa undersökningar är det enligt Hartman (1998) hermeneutiska teorier som ligger till 
grund. Dessa teorier är holistiska vilket innebär man inte kan beskriva människans 
föreställningar om världen en och en eftersom människan delvis får sin bestämning genom sin 
relation till andra föreställningar (Hartman 1998). Syftet med den hermeneutiska tolkningen 
är enligt Kvale att vinna en giltig och gemensam förståelse av textens mening. Enligt Ryan 
(2004) är det tillgången till den enskilde undersökningspersonen och dennes sätta att se på 
världen som är det centrala inom kvalitativa studier. Huvudavsikten vid kvalitativa studier är 
att få tillgång till handlingar och händelser som ses som relevanta för undersökningens 
problemställning (ibid.). Att exemplifiera är den övergripande tanken med kvalitativa 
undersökningar enligt Svenning (2000). Man kan utifrån dessa exempel sedan enligt ibid. dra 
mer eller mindre långtgående slutsatser. Den kvalitativa metoden ger enligt Jacobsen Krag 
(1993) en viss säkerhet. Denna säkerhet innebär möjlighet till fler intervjuer av samma 
struktur vilket medför att man kan bearbeta och jämföra dem med varandra. Om man vill 
samla in information som kan vara svår att få tillgång till på annat sätt är denna metod utmärkt 
att använda sig av (ibid.). Vi ansåg att den kvalitativa metoden var lämplig för vår studie eftersom vi 
ville undersöka hur ett antal svensklärare rättar elevtexter och hur de konkret lägger upp 
undervisningen för att föra den enskilde elevens skriftspråksutveckling framåt. 
 

Kvalitativ intervju 
 
Den kvalitativa intervjun definierar Kvale (1997) som en intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening 
där fokus utgår ifrån den intervjuades synvinkel i syfte att utveckla innebörden av människors 
erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna (ibid.) Den 
kvalitativa intervjun är enligt Ryen (2004) det mest använda sättet att samla in kvalitativa 
data. Om intervjuarens roll är att avslöja den sanna identitet som befinner sig under ytan, så 
framställs intervjun enligt ibid. som en lämplig metod, för att skaffa fram autentiska eller äkta 
kunskap vilket var vår avsikt. Huvudavsikten vid kvalitativa intervjuer är enligt ibid. att få 
tillgång till handlingar och händelser som ses som relevanta för undersökningens 
problemställning (ibid.). Kvale (1997) hävdar att forskningsintervjun är ett samtal om den 
mänskliga livsvärlden där den muntliga dialogen förvandlas till text som ska tolkas. Därmed 
är hermeneutiken i dubbel bemärkelse relevant för intervjuforskning: först genom att kasta 
ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att 
klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog 
eller ett samtal med texten. Vid kvalitativa intervjuer ska man enligt Trost (1997) ställa enkla 
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och raka frågor. Utifrån dessa får man sedan komplexa och innehållsrika svar vilket är 
utmärkande för dessa intervjuer. Målet är att erhålla ett rikt material när intervjuerna är 
slutförd eftersom man ur detta sedan kan finna många intressanta åsikter, mönster, skeenden 
och mycket annat (ibid.). Vi ville inte styra de vi intervjuade utan få dem att beskriva hur de 
rättar elevtexter och hur de konkret lägger upp undervisningen för att föra den enskilde 
elevens skriftspråksutveckling framåt. För att inte styra vad våra intervjupersoner skulle säga 
använde vi oss av öppna frågor där de frågor vi ställde gav intervjupersonen utrymme att 
besvara med egna ord. Däremot hade vi bestämda områden vilka vi ville att de skulle belysa. 
Patel och Davidsson (2003) påstår att kvalitativa intervjuer nästan alltid har en låg grad av 
standardisering. Vi hade en huvudfråga som vi ville att respondenterna skulle prata fritt kring 
samt en intervjumall med teman som vi ville att de skulle klarlägga. När vi utförde våra 
intervjuer valde vi banda intervjuerna. Detta gjorde vi eftersom Kvale (1997) hävdar att man 
då som intervjuare kan koncentrera sig på ämnet, tonfall och ordval vilket vi tyckte lät rimligt 
för vår studie. Om man bandar intervjuer kan man sedan enligt ibid. avlyssna dessa om och 
om igen samt skriva ner dem ordagrant vilket vi hade som avsikt.  
 

Bortfall 
 

Vår avsikt var att intervjua fyra svensklärare inom grundskolan. Vi tillfrågade fyra stycken 
svensklärare vilka alla sedan deltog i vår studie.  Detta innebär att vi inte har något bortfall att 
deklarera. 

Urval 

Ryen (2004) hänvisar till Patton som rekommenderar att man ska göra ändamålsenliga urval. 
Enligt Patton är ett moment vid urvalsprocessen att välja vem och vad man ska studera samt 
de källor man tror kan svara på frågorna i studien och därmed uppfylla dess målsättning Vi 
valde att utföra intervjuer med fyra lärare på grundskolan som undervisar i svenska. Detta var 
för oss ett självklart alternativ eftersom vi ansåg att de skulle kunna delge oss relevant data för 
vår studie. Enligt Ryen (2004) bygger kvalitativa studier ofta på några få 
undersökningspersoner. Tiden och ekonomin sätter gränser vilket hon menar är en orsak till 
att studentuppsatser ofta omfattar mindre än tio undersökningspersoner (ibid.). Ryen (2004) 
hänvisar till Kvale som även han kommenterar urvalets storlek. Kvale menar att antalet 
intervjuer vid många intervjuundersökningar är relativt begränsat, vilket enligt honom bland 
annat kan bero på den tid och de resurser som finns tillgängliga.  

Eftersom den kvalitativa intervjun enligt Ryan (2004) inte har för avsikt att frambringa 
statistiskt generaliserbara data finns det enligt henne inget skäl att göra ett slumpmässigt 
urval. Därmed kan undersökningspersonerna enligt ibid. väljas av forskaren själv. Ryen påstår 
att relationen mellan forskaren och den intervjuade börjar redan när de får höra talas om 
projektet därför ska man enligt ibid. själv ta kontakt med potentiella deltagare. När vi gjorde 
vårt urval tillfrågade vi svensklärare som vi sedan tidigare kände till. Vi ringde till dessa 
lärare, tillfrågade dem om de ville delta i vår undersökning om elevers skrivutveckling samt 
avtalade tid för vår intervju. Ryan hävdar att den första kontakten via telefon bör handla om 
att skapa kontakt samt komma överens om när mötet ska äga rum.  Det är enligt henne fördel 
för båda parter att man relativt tidigt bestämmer tid för intervjun. 
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Genomförande av intervjuer 

Eftersom vi bor på orterna Gällivare respektive Skellefteå var det lämpligt för oss att 
genomföra intervjuerna på dessa orter. Enligt Ryan (2004) är det i realiteten ganska många 
miljöer som lämpar sig för samma projekt men de faktorer som ofta avgör valet är t.ex. 
möjlighet att vinna tillträde till fältet, möjlighet till rimligt och ändamålsenligt logi och 
möjlighet att få resekostnaderna täckta. Detta är även exempel på orsaker som ofta enligt ibid. 
ligger bakom valet av miljö. Våra intervjuer utfördes avskilt på en plats där vi satt ostört på 
respektive skola vilken varje lärare själv fick utse. Detta eftersom Trost (1997) förespråkar att 
respondenten ska känna sig trygg i den miljö som intervjun utförs på.  

För att intervjun ska bli lyckad krävs det enligt Kvale (1997) att intervjuaren har förberett sig 
väl och ställts sig nyckelfrågorna vad, varför och hur innan intervjun. Det gäller därmed att ha 
skaffat sig förkunskap om ämnet, ha ett klart syfte samt känna till de olika intervjuteknikerna 
och besluta vilken som är mest lämplig för den aktuella undersökningen. Man bör även innan 
intervjun funderat kring hur intervjuerna senare skall analyseras och resultaten verifieras och 
rapporteras (ibid.). Innan vi utförde våra intervjuer läste vi relevant litteratur för att få mer 
kunskap om lämpligt tillvägagångssätt. Vi fick genom litteraturen kunskap om olika 
intervjumetoder och valde därefter att genomföra en mindre strukturerad intervju. Vi valde 
denna intervjumetod eftersom vi ville skapa en dialog med de intervjuade där fokus låg på det 
som de ville delge oss, utifrån vår övergripande frågeställning samt kompletterande 
följdfrågor. Denna intervjuform är enligt Kvale (1997) en halvstrukturerad intervju. Där 
intervjuguiden kan beskriva i stort de teman som ska täckas. Han belyser även att 
intervjuarens omdöme och känslighet är avgörande för hur strikt denne ska följa guiden 
eftersom intervjuaren kan välja att ställa frågorna i den ordning som faller sig bäst i det 
enskilda fallet (ibid.) 
 
Innan vi utförde våra intervjuer delgav vi deltagarna i vår studie vår huvudfråga ”Kan du på 
ett detaljerat sätt beskriva hur du arbetar med skriftspråket i din svenskundervisning”? Sedan 
frågade vi om vi fick tillstånd av dem att banda intervjun. Vi poängterade också att de som 
undersökningspersoner förblir anonyma. Det är viktigt enligt Trost (1997) att innan en 
intervju klargöra för den som blir intervjuad att han/hon är anonym. Samspelet mellan 
intervjuare och intervjuperson är avgörande för att intervjun ska lyckas, därför är det enligt 
Kvale (1997) viktigt att ge tydliga ramar för den intervjuade personen. Därmed bör den 
intervjuade få en bakgrund före och efter intervjun, dvs. vad syftet är, användning av 
bandspelare, funderingar med mera. Det är viktigt att se till att man före intervjun äger rum 
försöker skapa en god kontakt med den intervjuade, detta genom att lyssna uppmärksamt, visa 
intresse, förståelse och respekt. Samtidigt måste intervjuaren hålla fokus och uppträda 
obesvärat och vara klar över vad han vill veta (ibid.). Svenning (2003) skriver även han att 
man bör ägna intervjupersonen all sin uppmärksamhet för att den intervjuade ska känna att 
man är intresserad av att lyssna. Våra intervjuer utgick ifrån en huvudfråga eftersom vårt syfte 
med intervjun var att få insikt om den intervjuades sätt att arbeta samt dennes syn på arbetet 
med elevernas skriftspråksutveckling i svenska. Den intervjuade fick tala relativt fritt kring 
vår huvudfråga men vid oklarheter ställde vi följdfrågor. Enligt Kvale (1997) (finns det olika 
sätt att lyssna vid en intervju och han anser att den som intervjuar utan att argumentera kan 
följa upp oklarheter som kan uppstå under intervjun (ibid.). 
 
Allt eftersom intervjun fortlöpte ställde vi följdfrågor för att få den intervjuade att utveckla 
samt tillägga vissa områden som vi på förhand ansåg relevant att få besvarade för vår studie. 
Vi hade för avsikt att få till stånd en intervju som liknade mer ett samtal. Därför valde vi att 



 14 

beakta det Ryan (2004) påpekar om intervjuers olika struktureringsgrad. Det finns enligt 
henne olika struktureringsgrad på intervjuerna dvs. där intervjuerna är mer eller mindre 
strukturerade. De intervjuer som har en lösare form där interaktionen mer liknar ett vanligt 
samtal ger enligt ibid. plats för spontanitet, reflektion och fördjupning. En intervju som har 
lösare form präglas av lite förhandsstrukturering (ibid.). Inför våra intervjuer hade vi förberett 
en intervjumall (bilaga 1) som stöd för våra kommande intervjuer eftersom vi ville att 
samtalet skulle fokusera på vissa teman inom det valda området.  
 
Kvale (1997) betonar vikten av att ge tid till att reflektera direkt efter intervjun med stöd av 
antingen anteckningar eller inläsning på intervjubandet eftersom detta enligt honom kan ge en 
värdefull bakgrund åt den kommande analysen och utskrifterna. Därför förde vi anteckningar 
över våra reflektioner både under samt efter intervjun som stöd för vår sammanställning av 
insamlad data. 

 
Bearbetning av data 
 
För att ta reda på hur ett antal svensklärare rättar elevtexter och hur de konkret lägger upp 
undervisningen för att föra den enskilde elevens skriftspråksutveckling framåt har vi valt att 
göra en kvalitativ bearbetning av vårt resultat. Det finns ingen övergripande metod enligt 
Patel och Davidsson (2003) för genomförandet av en kvalitativ analys eftersom varje 
kvalitativ forskning kräver sin egen specifika metod för att uppnå ett läsbart resultat. Den 
kvalitativa analysen påstås enligt Svenning (2003) vara känsligare än den kvantitativa. Han 
hävdar att man med den kvalitativa metoden utifrån ett väldigt litet material kan tränga djupt 
in i en problematik. Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning ska enligt Patel och Davidsson 
(2003) vara en bra avvägning mellan citat och övrig text. De hävdar att analysen blir tråkig 
samt att läsaren lämnas att analysera den om citaten är för många. Däremot tar tolkningen 
över om citaten är för få vilket i sin tur innebär att läsaren i sin tur inte kan avgöra 
trovärdigheten. Enligt ibid. är slutprodukten av en kvalitativ bearbetning i regel en text där 
resultaten från intervjuerna, citat och kommentarer och tolkningar varvas så att texten blir 
tillgänglig för läsaren.  
 
Vi har valt att bearbeta våra insamlade data med hjälp av det sätt Trost (2005) förespråkar. 
Trost framhåller att det är praktiskt att särskilja tre steg i arbetet med data men att dessa inte 
behöver komma i åtskiljd ordning utan de griper in i varandra.  
 
1. Insamling av data är det första steget – i vårt fall gjordes detta steg genom kvalitativa 

intervjuer  
2. Analys av data är det andra steget – då man läser igenom det man skrivit och funderar 

igenom det man såg och hörde under intervjuns gång. 
3. Tolkning av data är det tredje steget – det gäller att visa att det intressanta verkligen är 

intressant med hjälp av teoretiska verktyg som man har till sitt förfogande  
  
Enligt Trost sker mer eller mindre automatiskt analyser och tolkningar redan när man samlar 
in data. I vårt fall skedde detta i så fall redan under våra intervjuer vilket stämmer. Redan 
under intervjuerna dök tankar och reflektioner upp kring det som sades av respondenten. 
Även under arbetet med utskrifter och andra datamaterial så som anteckningar sker återigen 
enligt Trost (2005) inte bara analys utan också mer eller mindre automatiska tolkningar.  Trost 
framhåller att det finns olika syn på när analysen ska äga rum antingen direkt under själva 
intervjun eller efter att all data är insamlad och intervjuarbetet är avslutat. Själv anser han att 
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goda idéer för analysarbetet skall man notera och anteckna när de dyker upp oavsett i vilket 
sammanhang de uppkommer. Däremot ställer han sig tvekande till att det är bra att man 
analysera under eller i direkt anslutning till intervjuerna. Detta eftersom han anser att man 
behöver distans till själva intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt sätt (ibid.). Vi 
beaktade Trosts (2005) ord och väntade med att analysera våra data tills alla våra intervjuer 
var avslutade. Enligt Trost finns inga gemensamma spelregler för hur analysen ska utföras 
utan analysen och tolkningen är enligt honom avhängig den enskildes personliga tycke och 
smak. Vi lyssnade igenom våra bandade intervjuer och skrev ner det vi ansåg var 
betydelsefullt i förhållande till studiens syfte och till intervjuguiden. Enligt Trost (2005) är 
detta ett sätt bland många att sammanställa det bandade intervjumaterialet. Efter att vi 
sammanställt våra data gick vi igenom respektive intervju. Därefter utarbetade vi en matris 
vilken var ett led i att strukturera upp våra insamlade data. Utifrån denna kunde vi sedan göra 
jämförelser i syfte att utröna mönster vilket ofta är syftet med kvalitativa studier enligt Trost. 
Idén till denna matris väcktes när vi läste Trosts bok Kvalitativa intervjuer s. 131 där han 
beskriver en teknik som kan användas för att få överblick över materialet. Hur man sedan 
redovisar sina data är en enligt honom en smakfråga (ibid.). 
 

Resultat 
 
Redovisning av intervjuerna 
 
Varför skriva? 
 
I vårt resultat kunde vi urskilja två kategorier av lärare när det gäller sättet att se på 
skrivandets funktion vilka vi benämner (A) och (B). Kategori (A) uttryckte att skrivandet är 
viktigt för elevens tankar och att skrivandet bidrar till att de utvecklas i både tanke och text 
och kategori (B) ser på skrivandet utifrån framtida behov det vill säga att kunskapen att 
uttrycka sig i skrift behövs för framtiden. En av lärarna i kategori (B) uttryckte sin syn på 
vikten av skriftspråksundervisning; 
 

”Min vilja är att eleverna ska utveckla sitt skriftspråk för framtida behov, för att kunna klara 

sig och kunna förmedla sig samt söka jobb”. 

 
 Lärare (A) framhöll:  
 
”Det är väldigt viktigt för deras tankar att de kan skriva eftersom skrivandet innebär att man 

samlar ihop sina tankar. När man skriver måste man verkligen fundera så att man får fram 

rätt uttryck Därför tror jag att det är nyttigt att kunna uttrycka tankar i skrift eftersom man då 

destillerar ut det viktigaste.” 
 
Sammanfattningsvis finner vi att lärarnas syn på skrivandets funktion är tudelad. Där ett 
synsätt som framkom är att eleverna ska utvecklas i skriftspråket för att kunna sätta ord på 
sina tankar med hjälp av skriftspråket. Det andra synsättet som framkom är att 
skriftspråkskunskap är viktigt att utveckla för framtida behov. 
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Skrivundervisning 
 
Det framgår att samtliga lärare tycker att skrivandet främst handlar om lusten att vilja uttrycka 
sig i skrift. Samtliga framhåller att det är viktigt att skapa lust inför skrivandet. Det framgick 
att det viktigaste är att eleverna skriver och att de tycker om att skriva. 
 
”Det handlar främst om lusten att vilja uttrycka sig i skrift och att behärska hatverket.” 

 

”Glädjen att skriva måste finnas där för att kunna jobba vidare med det brister det har.”  

 

”Att få dem att skriva går före att få dem att skriva korrekt.” 

 

”Det viktigaste och svåra är att skapa skrivglädje.” 

 
En lärare framhöll att introduktionen av en skrivuppgift ser olika ut beroende på vilken typ av 
text som skall skrivas. En annan lärare gav uttryck för att introduktionen av en uppgift är 
väldigt viktig och delgav sin syn på ett samband mellan försnacket och resultatet. Denna 
lärare uttryckte att introduktionen kunde vara tidskrävande men att den ger resultat. 
 
”Man får ofta ut vad man har stoppat in.” 

 

Samtliga lärare ger uttryck för att målet med skrivuppgiften skall tydliggöras för eleverna vid 
introduktionen. Det framkom att de gör detta eftersom de anser att det är viktigt att eleverna 
får vetskap om vad de ska lägga fokus på vid arbetet med den aktuella skrivuppgiften samt 
vad de som lärare lägger fokus på vid bedömningen. Det framkom att majoriteten av lärarna 
delger eleverna i vilket syfte de skriver dvs. hur texten skall användas. Om ex. texten skall 
renskrivas får eleverna veta det i förväg. 
 
En lärare uttrycker svårigheten med att konkretisera och göra målen förståeliga för eleverna. 
 
“Vi tänker på ett sätt och eleverna på ett annat. Det vi tycker är självklart som vuxna är inte 

alltid självklart för dem.” 
 
Läraren som arbetar med elever i grundskolans senare år berättar att hon alltid tydliggör 
målen och betygskriterierna för sina elever i syfte att delge eleverna sina bedömningskriterier. 
Denna lärare uttryckte även att betygskriterierna ofta används i skrivundervisningen som mål 
för skrivandet.  
 
Det framkom att eleverna ifrågasätter syftet med skrivundervisningen. En lärare berättar att 
denne ofta får förklara varför det är viktigt att kunna uttrycka sig i skrift. Denne lärare 
beskriver däremot en svårighet att få eleverna att förstå vikten av att kunna skriva;  
 
”Vi vuxna vet vad de kommer att behöva men det är inte lika lätt att få eleverna att förstå 

vikten av att kunna skriva eftersom de befinner sig i en annan ‘värld’ just nu.” 

 
Hos en av lärarna väcktes en tanke vid frågan om elevernas förståelse av vikten av att kunna 
skriva. Det framkom då att denna lärare aldrig reflekterat över hur eleverna ser på skriftens 
betydelse. Vi kunde utläsa att detta beror på dennes inställning inför vilken kunskap eleverna 
har om skriftens betydelse. 
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Samtliga lärare berättar att de ger eleverna skriftliga kommentarer på elevtexterna. Hälften av 
lärarna framhåller att de går runt i klassrummet respektive låter eleverna komma fram när det 
gäller handledningen under själva produktionen av elevtexter. Däremot kunde vi utläsa att 
lärarna vanligtvis endast handleder eleverna vid behov vilket innebar att de i regel under 
själva skrivandet låter eleverna arbeta ostört. Det framkom att lärarna upplever att eleverna 
ofta själv kommer fram och ställer frågor om de är i behov av hjälp.  
 
Sammanfattningsvis finner vi att samtliga lärare anser att det centrala för eleverna och deras 
skrivutveckling är lusten till skrivandet. Vi finner även att samtliga lärare anser att fokus på 
skrivundervisningen är att få eleverna att skriva framför att undervisa dem i hur de ska skriva 
eftersom de ser skrivglädjen som det viktigaste i skrivundervisningen. Vidare framkom att 
introduktionen ses som en del i skrivprocessen. Där de gav uttryck för att skrivuppgiften 
påverkar val av introduktionssätt och där introduktionssättet inverkar på resultatet. Lärarna 
gav uttryck för att tydliggörandet av målen för resp. skrivuppgift är viktigt eftersom eleverna 
efterfrågar detta. Samtliga lärare berättade att de oftast ger handledning under själva 
skrivprocessen vid introduktionen samt under lektionstid när eleven under själva skrivandet 
uttrycker ett behov av detta.  
 
Rättning och bedömning av elevtexter- Vad i texten? 
 
Samtliga lärare framhåller att vad som bedöms främst beror på vilka bedömningskriterier som 
gäller för den specifika skrivuppgiften där målet med texten avgör vad läraren bedömer. 
 
”Vad jag rättar utgår ifrån det krav jag ställt på just den texten” 

 
En av respondenterna berättar att denne först försöker se på helheten. En annan lärare gav 
utryck för att denne tycker att innehållet i texten är viktig eftersom innehållet visar att eleven 
haft en tanke samt om eleven tyckt att det varit intressant att skriva. En lärare framhöll att 
denne både tittar på textens innehåll samt på det språkliga när denne bedömer/rättar en text, 
men att vad som rättas/bedöms beror på vilken typ av skrivuppgift det gäller. Denna berättade 
även om en skrivuppgift som eleverna för tillfället arbetar med. Där de uppsatta 
betygskriterierna utgör ramen för vad som rättas/bedöms. Samtliga lärare tycker att man bör 
titta på det språkliga när man bedömer en text. Det framkom att lärarna i regel väger in var i 
skrivutvecklingen eleven befinner sig när det gäller vad de rättar/bedömer i en elevtext. V 
kunde dock utläsa att deras syn på var eleven befinner sig i skrivutvecklingen och därmed 
även vad de bedömer hos en elevtext i regel utgår ifrån vilken årskurs eleverna går i. Vi fann 
att hälften av lärarna har en bestämd syn på vad eleverna ska behärska i skrift i respektive 
årskurs vilket påverkar vad de bedömer rent språkligt/grammatiskt i en elevtext. En lärare 
uttryckte detta; 
 
”Petar inte i texten med små barn. Kraven ökar med ökande ålder. Ju äldre barn desto mer 

fokus på det språkliga”.  

 

En annan lärare uttrycker det; 

 

”Man måste rätta lite grann, men detta ska ske stegrande eftersom rättning kan vara 

hämmande i bemärkelsen att det reducerar elevens skrivlust.” 
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Sammanfattningsvis finner vi att lärarna tittar på och bedömer olika när de rättar elevtexter. 
Det framkom att en lärare tittar på helheten, en annan på innehållet, en tredje på både innehåll 
och det grammatiska. Det framkom dock av samtliga lärare att vad de bedömer/rättar främst 
beror på vilka bedömningskriterier som gäller för den specifika skrivuppgiften där målet med 
texten avgör vad de tittar på och bedömer/rättar. Vi kunde även finna att samtliga lärare även 
har elevens ålder i åtanke när de rättar/bedömer en text. Det framkom även att lärarens krav 
på elevens språkliga kunskaper ökar med elevens ålder. Syftet med texten samt lärarens 
bedömningskriterier och i vilken årskurs eleverna går framgick också som faktorer vilka 
påverkar vad läraren bedömer/rättar hos en elevtext. 
 

Rättning och bedömning av elevtexter- Hur och när? 
 
Vi kunde urskilja fyra olika kategorier av lärare angående när rättning av elevtexter sker.  
Däremot framkom att samtliga lärare inte alltid rättar de texter eleverna skriver.  En kategori 
lärare (A) anser att det inte alltid är bra att rätta elevens texter men angav ingen orsak till 
varför. Den andra kategorin lärare (B) hade däremot en förklaring till varför elevtexterna inte 
alltid rättas. Lärare (B) anser att det inte alltid skall göras eftersom det kan ta död på 
skrivglädjen. En tredje lärarkategori (C) rättar inte stavfel hos elever som har svårt att stava 
vilket sker i samförstånd med eleverna. Däremot framhåller (C) att stor bokstav och punkt 
rättas även för dessa elever. (C) uttrycker detta: 
 
”Det är knäckande att alltid få fel och därför rättar jag inte”. 

 
Lärare (C) framhöll att denne endast rättar de texter eleverna vet ska rättas och nämner 
”friskrivning” som en skrivuppgift där denne inte går in och rättar. Lärare (A) berättar att 
denne rättar texter som eleven själv eller någon annan ska läsa upp samt texter som ska sättas 
upp. Denne uttrycker det så här: 
 
”Sådant rättas alltid” 

 
Den fjärde kategorin lärare (D) berättar om ett skrivprojekt som kallas ”Boken om mig” och 
säger att samtliga texter i boken rättas. 
 
Samtliga lärare framhåller att de vid rättning/bedömning av elevtexter använder sig av ett 
speciellt system eller en speciell mall som eleverna är medvetna om och känner till. Det 
framkom att majoriteten av respondenterna använder sig av marginalen när de rättar 
elevtexter. Däremot kunde vi urskilja att respondenterna har olika tillvägagångssätt vid 
rättning/bedömning av elevernas texter vilket delar in dem i fyra olika kategorier. 
 
En lärare (A) berättar att denne använder sig av ett speciellt system som eleverna är medvetna 
om. (A):s tillvägagångssätt är att göra markeringar i marginalen om det finns fel på raden som 
bör rättas till. Däremot framkom det att lärare (A) inte specifikt markerar var felet finns på 
raden i syfte att eleven själv ska söka reda på felet. Kategori (B) använder sig av en speciell 
mall som eleverna är väl införstådda med där lärarens rättning/bedömning av elevens text 
skrivs ner på en speciell lapp som innehåller tre punkter; ”Det här får du beröm för”, ”Det här 
ska du tänka på nästa gång du skriver” samt ”Det här ska du rätta”. Den tredje kategorin lärare 
(C) framhåller att denne gör skriftliga kommentarer till elevernas texter vid 
bedömning/rättning samt markerar fel i marginalen. Lärare (C) tycker dock att eleverna är för 
små för att denne skall kunna använda sig av korrekta marginalkommentarer som ”lb” för 
liten bokstav, ”mb” för meningsbyggnadsfel etc. (C) tar även hjälp av föräldrarna vid 
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rättningen av vissa elevtexter. Detta gäller främst när eleven skriver i sin utvärderingsbok som 
de vid veckoslutet tar med sig hem. Den fjärde kategorin lärare (D) berättar att denne stryker 
under i elevens text med blyerts där felet finns samt markera att felet finns där i marginalen 
med förkortningar för vilken typ av fel det gäller till exempel ”sb” för stor bokstav, ”lb” för 
liten bokstav etc.  (D) framhåller även att denne alltid skriver kommentarer till elevernas 
texter och uttrycker även en önskan: 
 
”Idealet vore att ha möjlighet att sitta tillsammans med eleven och gå igenom och titta på 
texten, men den tiden finns tyvärr inte.” 
 
Hälften av lärarna använder sig av muntlig bedömning/rättning av elevens texter vilket sker 
under lektionstid i klassrummet. En lärare berättar att denne då sitter med den enskilde eleven 
och att de tillsammans går igenom texten.  
 
Sammanfattningsvis finner vi att samtliga lärare rättar elevtexter samt att lärarna anser att det 
inte alltid bör göras.  En lärare rättar endast elevtexterna när eleverna vet att texten de skriver 
ska rättas. Majoriteten av lärarna har svar på varför de anser att elevtexter inte alltid bör rättas. 
Av deras svar kunde vi utläsa att elevtexter inte allt bör rättas eftersom skrivglädjen går före 
att få eleverna att skriva korrekt. I resultatet ovan framgår även att samtliga lärare använder 
sig av ett system eller en speciell mall som eleverna känner till när de bedömer/rättar 
elevtexter. Däremot framgår att samtliga använder sig av olika tillvägagångssätt. Majoriteten 
av dessa tillvägagångssätt påminner om varandra främst i fråga om var felen markeras 
däremot skiljer de sig ifråga om hur de markeras. Vi fann att de lärare som använde sig av 
dessa tillvägagångssätt markerade det eleven skall rätta i marginalen. En av dessa lärare 
använde sig av förkortningar vilka visar på vilken typ av fel eleven gjort medan en annan 
lärare tyckte att dennes elever var för unga för att denne skulle kunna använda sig av detta 
system. Sammanfattningsvis framkom att endast en av lärarna använde sig av ett annat system 
än att markera i marginalen. Denne använder sig av en rättnings- bedömningsmall som bygger 
på att skriftligt kommentera elevens text utifrån tre givna punkter. Dessa punkter visar tydligt 
för läraren vad denne skall bedöma/rätta samt för eleven vad läraren har bedömt/rättat. En 
lärare framhöll att denne vid vissa tillfällen involverar föräldrarna i elevens 
skriftspråksutveckling genom att använda sig av dem vid rättning av elevens utvärderingsbok.  
De framkom även att en lärare har önskemål om att utöver skriftliga kommentarer i 
marginalen få tid och möjlighet att sitta enskilt med eleven och dennes text. Av resultatet 
kunde vi även utläsa att endast hälften av lärarna rättar/bedömer elevernas texter muntligt. 

 
Rättning- Varför/Syfte? 
 
När vi ställde frågan ”Varför rättar du”? inleddes svaret från samtliga lärare med en stunds 
tystnad  medan hälften även småskrattade innan de svarade.  
 
”Varför? Ja, det är frågan.” 

 

”Ja, varför rättar jag?!”   

 
Av resultatet framkom att hälften av lärarna rättar elevens texter i syfte att förbättra texten 
samt för att bearbeta den.  En lärare berättar att rättningen av elevens text görs för att texten 
ska bli tydlig för läsaren, för att eleven ska lära sig hur det ska vara, för att eleven ska lära sig 
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att stava så bra som möjligt samt för att eleven själv ska kunna läsa den. Denne lärare 
uttrycker även detta om en felskriven text.  
 
”Texten förlorar på att den är felskriven.” 

 
Övriga lärare framhåller att de främst rättar i syfte att utveckla elevens skrivande. Där en av 
lärarna uttrycker att denne rättar i syfte att förbättra deras skriftspråk, för att eleverna skall bli 
bättre skribenter samt att de skall förbättra sitt eget skrivande. En annan lärare framhåller att 
rättning ingår i dennes professionella läraruppdrag men anser att rättning främst skall utgå 
ifrån att det primärt är för elevens skull. Denne understryker att dennes rättning av elevtexter 
främst sker för elevens skull och uttrycker detta: 
 
”Jag vill att de ska lära sig det rätta för framtiden.” 

 

Uppföljning 
 
I resultatet kan vi urskilja tre kategorier av lärare angående hur uppföljning av deras rättning 
av elevtexter går till. Dessa olika kategorier benämner vi (A), (B) och (C). I resultatet 
framkom att samtliga lärare följer upp rättningen, men att tillvägagångssättet skiljer sig 
mellan de olika lärarna. Den ena kategorin lärare (A), vilka utgör hälften av de tillfrågade 
lärarna, följer upp genom att samla in elevens text när de bearbetat texten. Detta gör (A) för 
att kunna följa upp rättningen och för att se att eleven rättar det de påpekar i sin 
bedömning/rättning av texten. Vi fann att kategori (B) anser att det är lärarens ansvar att se till 
att elevens skriftspråksutveckling går framåt. (B) uttrycker detta: 
 
”Det är lärarens ansvar att se till att eleven stavar rätt i fortsättningen” 
 
Denne lärare (B) framhåller att den korrekta stavningen av ett ord ibland behöver förtydligas 
ytterligare för eleven. Detta förtydligande sker genom att lärare (B) istället för att endast 
påpeka felet i marginalen även skriver en kommentar i slutet av texten där felet förstärks 
ytterligare och så även den korrekta stavningen. Kategori (C) uttrycker inte något specifikt 
angående hur denne idag följer upp rättningen. Däremot uttrycker (C): 
 
“På den lektion som är utsatt på schemat för elevens individuella utvecklingsplan ska vi 
kanske försöka att arbeta mera med och gå in och fokusera på varje elevs brister och titta mer 
specifikt på deras skrivande för det har vi inte gjort.” 
 
 
Sammanfattningsvis finner vi av resultatet ovan att uppföljningen av rättningen sker på olika 
sätt. Där majoriteten av lärare framhåller att de följer upp rättningen av elevens text genom att 
de samlar in texten när eleven bearbetat den. Det framkom även att en lärare anser att 
uppföljning av rättningen är lärarens ansvar eftersom denne måste se till att eleven stavar rätt i 
fortsättningen. Denne lärare anser att det ibland behövs ett ytterligare förtydligande av elevens 
fel för att det ska vara möjligt att föra elevens skriftspråksutveckling framåt. Vidare framgår 
av resultatet ovan att en lärare inte följer upp rättningen av elevtexter. Denne lärare uttrycker 
att det kanske kommer att göras framöver.  
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Diskussion 
 
Studiens trovärdighet - validitet och reliabilitet 
 
Ett av de största problemen med kvalitativa studier samt kvalitativa intervjuer är enligt Trost 
(2005) trovärdigheten. På ett eller annat sätt måste man som forskare kunna visa andra som 
tar del av mina forskningsresultat att mina data och analyser är trovärdiga. Detta innebär att 
man måste kunna visa eller göra trovärdigt att data samlats in på ett sådant sätt att den blir 
seriös och relevant för den aktuella problemställningen (ibid.). Detta anser vi att vi har gjort 
vilket därmed styrker vår studies trovärdighet. Metoderna och slutsatserna vid en kvalitativ 
studie måste enligt Denscombe (2000) ske genom att läsaren får en inblick i de beslut som 
fattades under forskningsprocessen och grunderna till att besluten kan betraktas som 
”rimliga”. Detta tar han upp i sin bok Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Där framhåller han att objektivitet, tillförlitlighet och validitet 
är lika relevanta för kvalitativ forskning som för andra tillvägagångssätt. Wikipedia 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida beskriver reliabilitetsbegreppet som ett begrepp 
som uttrycker noggrannhet i mätningen. Validitet beskriver de som ett mått på hur väl man 
mäter det man vill mäta.  De klassiska kriterierna för tillförlitlighet det vill säga för studiens 
reliabilitet är enligt Denscombe huruvida forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan, 
och om de skulle ge samma resultat vid andra tillfällen förutsatt att de tillämpas på samma 
”objekt”. Eftersom forskarens jag är en integrerad del av forskningsinstrumentet vid kvalitativ 
forskning får tillförlitligheten enligt Denscombe följande formulering: ”Om någon annan 
genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma resultat och drar han eller 
hon samma slutsatser?” (s.250). Enligt honom kan man inte få denna fråga besvarad på ett 
absolut sätt men den går att tackla på olika sätt bland annat genom att göra en explicit 
redogörelse för: forskningens mål (syfte) och grundläggande premisser (teori), hur 
forskningen genomfördes samt resonemangen bakom de beslut som fattades. Denscombe 
menar att man måste få tillgång till denna information för att det ska vara möjligt att avgöra i 
vilken utsträckning en annan forskare skulle ha kommit fram till samma resultat. Vi anser att 
vi har tydliggjort vår forskningsprocess på ett detaljerat sätt och anser därför att vår studie har 
reliabilitet.  Validiteten i en kvalitativ studie är enligt Trost (2005) inte bara relaterad till 
själva datainsamlingen utan till forskningsprocessens samtliga delar. Enligt Trost (2005) 
strävar man vanligen i kvalitativa intervjuer efter att komma åt, att få veta, vad den 
intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en företeelse. Eftersom 
detta var syftet med vår studie använde vi oss av denna metod vid insamlandet av våra data. 
När vi gjorde vår intervjumall utgick vi ifrån bakgrunden samt vårt syfte. Därmed anser vi att 
vi har undersökt det vi hade för avsikt att undersöka vilket innebär enligt oss att vår studie har 
god validitet. Trots att varje studie är unik finns det några generella aspekter på validiteten vid 
utförandet av kvalitativa studier. En sådan aspekt är enligt Trost (2005) när utskriften av det 
insamlade materialet sker, då det enligt honom kan ske en omedveten påverkan av insamlad 
data som sedan ska vara underlag för analysen. Man bör även enligt honom ha i åtanke att det 
skrivna språket och det talade inte är samma sak. Ryan menar att om man endast antecknar 
under en intervju utan att banda så hinner man inte skriva ner allt som sägs vilket enligt henne 
leder till att man sållar data direkt. För att undvika en första sållning av intervjudata bör man 
därför enligt henne använda bandspelare och banda intervjuerna istället för att endast 
anteckna dessa under intervjuns gång.  Om man använder sig av bandspelare under intervjun 
undgår man enligt ibid. att påverka data, eftersom man då kan få fram korrekta utskrifter 
(ibid.). För att kunna avlyssna och skriva ut våra intervjuer ordagrant valde vi att banda dem. 
Om man väljer att använda olika intervjufrågor kan resultatet enligt Svenning (2003) bli olika. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida
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Vi använde oss av samma intervjumall vid samtliga intervjuer vilket vi anser gav samtliga 
respondenter samma förutsättningar. Våra intervjufrågor hade låg grad av standardisering 
samt låg grad av strukturering. Detta innebar att intervjufrågorna var öppna samt att 
respondenterna fick utrymme att besvara dem med egna ord samt berätta hur de konkret la 
upp undervisningen för att föra den enskilde elevens skriftspråksutveckling framåt. Om 
intervjusituationerna är lika för samtliga respondenter ökar tillförlitligheten enligt Trost 
(2005). Vi försökte därför att skapa likvärdiga intervjusituationer för samtliga respondenter. 
Vid utskriften av våra intervjuer beaktade vi respondenternas sätt att besvara frågorna under 
intervjun dvs. det som sades samt hur det sades. Sedan sammanställde vi svaren med hjälp av 
en matris. Man skall även enligt Trost sträva efter att ha bra balans mellan de intervjuades 
berättelser, citat samt egna kommentarer när studien baseras på intervjuer. Vi använde oss av 
citat från våra intervjuer för att på sätt styrka analysens trovärdighet. 
 

Resultatdiskussion 
 
I resultatet kan vi se att respondenternas syn på skrivandets funktion är tudelad där den ena 
kategorin lärare anser att skrivandet är viktigt för elevens tankar. Den andra kategorin betonar 
däremot framtida behov som skrivandets väsentliga funktion. Även Svedner (1999) menar att 
skrivandet fyller en rad viktiga funktioner i det verkliga livet. Det framgår även i kursplanen 
att eleven ska få kunskaper som den har användning för i sitt fortsatta liv. Kursplanen i 
svenska framhåller att språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan vilket vi håller 
med om eftersom vi anser att nästan allt tillägnande av ny kunskap bygger på elevens 
språkliga förmåga.  Svedner framhåller också att skrivandet är ett sätt att tänka vilket även 
hälften av respondenterna framhåller. Vi anser också att skrivandet är ett bra sätt för eleven att 
bearbeta sina tankar. Skrivandet är enligt oss ett sätt för eleven att sätta ord på sina tankar och 
att eleven på så sätt konkretiserar dessa för sig själv samt för sin omgivning. Även Bergöö et 
al. (1997) framhåller att skrivandet är ett redskap för tänkande och anser att det ger grepp om 
våra tankar.  
 
I vårt resultat framkom att det mest centrala i skrivundervisning bland samtliga respondenter 
är att få eleverna att känna lust inför skrivandet framför att undervisa eleverna i hur man 
skriver. I undersökningen om elevers skrivutveckling valde Bergöö, Jönsson och Nilsson 
(1997) att inte ta med texter som blivit till av rent lustskrivande. De ansåg att texterna var för 
personliga och endast ämnade för de som skrivit texten.  Senare insåg de att dessa texter hade 
bidragit till att undersökningen ur ett vidare perspektiv faktiskt hade ökat förståelsen för vad 
skrivande och skrivutveckling är. Skrivande som görs med lust och glädje kontra 
kunskapsskrivande är inte något som ska stå i motsats till varandra.  I samverkan med dessa 
kan man få elever att känna sig som skribenter (ibid.). Att ge tid, stöd och uppmuntran leder 
till att elever får möjlighet att utveckla sina skrivförmågor. Detta leder enligt Strömqvist 
(1988) till en ökad motivation, samt en förståelse för att eleven skriver för sin egen skull och 
inte för skolans. Nyberg (1992) skriver att tidigare komponerade eleverna texter som skulle 
vara välskrivna med korrekta meningar där interpunktering och rättstavning var viktigt. 
Innehållet skulle vara resonerande samt refererande och hade mindre betydelse än själva 
utformningen. Enligt Nyberg har läraren en stor roll att inspirera motivera och engagera 
eleverna till att skapa i skrift. En fördel är att läraren har skilda syften vad det gäller 
skrivlusten och skrivutveckling (ibid.).  
 
Allt arbete som man gör i svenska och andra ämnen, vinner när man kompletterar det med att 
skriva enligt Strömqvist (1988). På detta sätt integreras skrivningen på ett lättsamt sätt då 
eleverna inte tänker på att samtidigt som de arbetar med andra ämnen också tränar skrivning. 
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Läraren bör vara försiktig med att rätta elevtexter för att inte ta död på skrivglädjen. Ett 
alternativ att föredra är att eleven själv läser upp sina texter för att då lättare kunna fokusera 
sig på innehållet än på själva textens utformning (ibid). Tillsammans kan både läraren och 
eleven fundera på eventuella förbättringar. Det är en viktig uppgift enligt Strömqvist (1988) 
att handleda skribenter i deras skrivutveckling eleven måste få veta vad som är bra i texten 
samt vad som är mindre bra för att utvecklas i sitt skrivande.  
 
Enligt Stensmo (2001) har elevens känslor stor betydelse i lärprocessen där glädje och lust 
underlättar medan olust och uttråkning försvårar lärandet. Precis som Stensmo och de övriga 
författarna anser vi att elevens lust inför skrivandet är viktigt för att få tillstånd en positiv 
skrivutveckling eftersom lust inför skrivandet leder till att eleven känner glädje och 
tillfredsställelse vilken ökar elevens motivation. Detta tror vi i sin tur påverkar elevens 
skrivutveckling positivt. Enligt kursplanen i svenska är det viktigt att i svenskundervisningen 
skapa goda förutsättningar för elevens skriftspråksutveckling. Vi anser att skapandet av en 
positiv känsla inför skrivandet är en viktig del av skrivundervisningen för att få till stånd goda 
förutsättningar för elevens skrivutveckling. Kursplanerna är utformade för att klargöra vad 
eleven skall lära sig men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja stoff 
och arbetsmetoder. Läraren måste därför tolka den nationella kursplanen och sedan 
tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. Detta ska enligt skolverket 
ske med utgångspunkt i elevens förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. Enligt Lpo 
94 skall hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov och därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla. Svedner (1999) framhåller att det ställs krav på 
att undervisningen ger möjlighet till skrivtillfällen, instruktion och handledning för att få 
tillstånd en kvalitativ skrivutveckling hos eleven. I resultatet kunde vi utläsa att både 
introduktion och handledning ingår i samtliga respondenters skrivundervisning. Vi kunde 
utläsa att de anser att sättet att introducera en skrivuppgift på inverkar på resultatet. I resultatet 
kan vi också se att introduktionen ansågs vara tidskrävande men att det lönar sig att lägga vikt 
vid den eftersom bra introduktion ger positivt resultat. Svedner (1999) hävdar att det i 
svenskundervisningen måste ingå instruktion och handledning för att eleven ska utvecklas 
som skribent men hävdar att skriftspråket inte utvecklas bara för att man skriver mycket. 
Enligt Lpo 94 byggs språkkunskaper upp genom att man använder språket, förstår hur man 
använder det och på så sätt tillägnar man sig nya kunskaper om språket. Man ska enligt 
kursplanen i svenska sträva efter att eleven genom sitt skrivande fördjupar sin insikt i 
grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket. Enligt Svedner (1999) har 
skrivundervisningens fokus förändrats. Idag är metodiken enligt honom mer inriktad på 
skrivprocessen medan den tidigare fokuserade på den färdiga produkten. Vi anser att eleven 
måste erbjudas många skrivtillfällen där de även ges möjlighet att skriva olika typer av texter 
för att kunna utvecklas i sitt skrivande. Vi anser även att handledning och bearbetning är 
viktigt under skrivprocessen eftersom det enligt oss möjliggör en skriftspråksutveckling hos 
eleven vilken utgår från elevens egna behov och förutsättningar.  
 
Palmér (2005) menar att vad som skall bedömas samt hur bedömning ska gå till är frågor som 
alla lärare ställer sig under sitt löpande arbete med svenskämnet. Med utgångspunkt från vårt 
resultat har vi uppmärksammat att samtliga respondenter tycker att målen är viktiga att 
tydliggöra för eleverna i syfte att delge eleverna vad de ska lägga fokus på vid skrivandet 
samt vad som kommer att bedömas.  Svedner (1999) framhåller att läraren måste sätta ord på 
vad som skall bedömas för att arbetet med rättning av elevtexter skall ses som meningsfullt 
och inte enbart tidskrävande. I och med att läraren sätter ord på vad som skall bedömas vet 
denne enligt ibid. vad som skall bedömas/rättas. Precis som Svedner skriver anser vi att det är 
viktigt att läraren konkretiserar målen med varje skrivuppgift både för sig själv och för eleven, 
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för att bägge parter ska vara medvetna om målet med respektive skrivuppgift, i syfte att veta 
vad som skall bedömas samt vad som blir bedömt. Han framhåller att det måste finnas 
kriterier för vad som är bra respektive mindre bra när man bedömer elevtexter eftersom dessa 
ger struktur för bedömningen. Att det råder oklarhet hos läraren om vad som egentligen skall 
göras när denne sitter med elevtexten framför sig leder enligt Svedner ofta till att rättningen 
upplevs som en börda. I vårt resultat har vi funnit att respondenterna inte alltid anser att det 
finns belägg för att rättning/bedömning av en elevtext skall utföras. På frågan varför 
elevtexter inte alltid rättas framkom av resultatet att majoriteten av respondenterna anser att 
rättning kan påverka elevens lust till skrivandet negativt. Vi ställer oss då frågan: Hur kan 
rättning/bedömning av en elevtext påverka elevens skrivlust negativt när syftet med 
rättning/bedömning är att utveckla elevens skrivande i positiv riktning? I resultatet ovan 
framkom att en av respondenterna inte rättar stavfel i texter som skrivs av elever med 
skrivsvårigheter. Den läraren hävdar att detta görs i samförstånd med eleverna och att det görs 
i syfte att inte hämma elevens skrivlust. Vi ifrågasätter om detta förfarande är utvecklande 
eller hämmande för elevens skrivutveckling. Eftersom rättstavning ingår i 
skrivundervisningen och är ett led i att utveckla eleven som skribent tycker vi att även elever 
som har svårt för stavning skall få möjlighet att lära sig stava korrekt. Vi anser att rättning av 
elevtexter är ett bra sätt för både lärare och elev för att individualisera elevens undervisning i 
skriftspråket. För att minimera risken att rättning/bedömning ska upplevas som negativt av 
eleverna framhåller Palmér (2005) att läraren måste gå varsamt fram när man bedömer 
elevtexter. Detta eftersom lärarens bedömning enligt dem kan innebära att eleven känner sig 
bedömd som person och inte som skribent vilket beror på att texten ofta bygger på elevens 
tankar och känslor. Svedner (1999) menar att läraren ofta använder sig av ordet rättning när 
läraren bedömer elevtexter. Han förespråkar dock att ordet handledning istället är att föredra 
eftersom lärarens uppgift är att uppmuntra och påpeka vad som behöver förbättras och inte att 
markera fel och svagheter vilket vi instämmer i. Vi har själva upplevt att ordet rättning ofta 
innebär ett påpekande av fel och brister som gjorts och som skall rättas till istället för ett sätt 
att handleda och på så sätt utveckla elevens skriftspråk. Svedner understryker även att 
handledningen alltid är individanpassad vilket vi anser vara gynnande för elevens 
skriftspråksutveckling eftersom den alltid utgår ifrån elevens egna behov och förutsättningar. 
Bergöö et al. (1997) framhåller att god skrivundervisning måste ge eleverna möjlighet att 
bland annat utveckla reflektion. Vi anser att denna reflektion möjliggörs vid elevens 
bearbetning av texten och att detta då främst bör ske med utgångspunkt från lärarens 
bedömning/rättning av texten. I vårt resultat kom vi fram till att samtliga respondenter under 
själva skrivprocessen kommenterar elevernas utkast vilket Svedner (1999) framhåller är en 
viktig del av skrivandet. Enligt Svedner kan lärarens kommentar på elevens text ske i form av 
muntliga råd, nedskriva råd eller påpekanden i marginalen eller längre kommentarer efter 
texten där den muntliga handledningen ges direkt. Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att 
samtliga av Svedners olika sätt att kommentera elevens text på används av våra respondenter 
Det framgår dock av resultatet att alla respondenter vid kommenterandet av elevtexter inte 
använder samtliga sätt Svedner tar upp. Av resultatet framgår att majoriteten av 
respondenterna gör marginalkommentarer när de rättar/bedömer elevtexter vilket enligt 
Svedner är ett bra sätt för eleven att lära sig något förutsatt att dessa kommentarer är få och 
enkla. Vi ifrågasätter dock det Svedner hävdar och anser att det är svårt för lärare som enbart 
rättar/bedömer texter genom att skriva marginalkommentarer att veta om eleven verkligen 
förstår varför ”felet” skall rättas till. Vi anser att det med marginalkommentarer finns en fara 
med att läraren tror att det går att ”flytta” över sina kunskaper till eleverna utan att handleda 
dem muntligt. Enligt vår mening kan det även vara svårt för eleven att veta vad som skall 
rättas till trots att läraren markerar detta i marginalen men att eleven framförallt kanske inte 
förstår varför det ska rättas till. I resultatet framgår att endast en av lärarna använder sig av ett 
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annat system än marginalmarkeringar vid rättning/bedömning av en elevtext. Denne gör 
skriftliga kommentarer vilka utgår ifrån tre bedömningspunkter. Vi tycker att detta sätt att 
bedöma/rätta texter verkar vara en bra metod eftersom bedömningen innebär att läraren tittar 
på både innehåll, disposition samt de språkliga. Denna metod utgår från att läraren i sin 
bedömning tittar på flera olika aspekter vilket vi anser är positivt för elevens 
skriftspråksutveckling. Främst anser vi att denna metod verkar bra att använda sig av för 
lärare som ska bedöma elevtexter eftersom de förbestämda punkterna bestämmer vad denne 
skall bedöma i texten. Den är även bra enligt oss eftersom vi anser att läraren vid bedömning 
måste titta på flera olika aspekter vid bedömning av elevtexter för att kunna individualisera 
undervisningen i skriftspråket. Denna metod innebär även att läraren inte enbart fokuserar på 
att påpeka fel och svagheter vid bedömning av elevtexter utan innehåller även en punkt som 
pekar på det eleven gör bra vilket vi ser som ett viktigt steg i skrivundervisningen. Allard 
(1986) menar att det inte är så konstigt att fokus vid rättning, bedömning och inlärning i 
svenskundervisningen är stavning. ordval, ordböjningar, ordföljd eftersom detta är aspekter 
som går att ”ta på” och ”mäta”. Detta innebär enligt henne att skrivundervisningens fokus 
läggs på ett prydligt och korrekt skriftspråk. Allard (1986) hävdar att om man har ett 
mätinstrument som endast fokuserar på stavning och ordval så träder läraren efter att eleven 
skrivit sin text in främst som kontrollör för att bedöma elevens skriftspråkliga brister och inte 
som medarbetare i syfte att bearbeta innehållet för att det ska vara läsbart för andra. 
Kontentan blir enligt henne att eleven endast skriver i syfte att bli bedömd på språklig basis 
eftersom det är det som läraren kommer att bedöma. Konsekvensen blir därmed enligt Allard 
att förutsättningarna för en meningsfull och fruktbar skrivinlärning skalas bort där fokus 
endast läggs på elevens fortsatta inlärning och träning utifrån dennes skriftspråkliga brister. 
Hultman anser också att bedömningen av elevtexter allt för ofta inriktas på stavning, 
interpunktion, ordval och ytliga grammatiska fel vilket enligt honom leder till att fokus 
därmed blir på allt för enkla formfrågor när det gäller elevernas skrivutveckling. Därmed 
menar Hultman att de kvalitéer som gör texten läsvärd lämnas utanför. Detta ser vi som en av 
farhågorna med att enbart använda sig av marginalkommentarer. Vi har själva erfarit att lärare 
ofta använder en kombination av marginalkommentarer och skriftliga kommentarer i slutet av 
texten vilket även vårt resultat visar. Vårt resultat visade även att hälften av respondenterna 
använder sig av muntlig bedömning/rättning av elevtexter vilket även Svedner (1999) lyfter 
fram som en metod man kan använda sig av vid handledning. Detta anser vi vara ett sätt som 
läraren alltid bör använda sig av vid handledning under skrivprocessen. Däremot skall den 
muntliga handledningen enligt oss antingen grunda sig på marginalkommentarer eller 
skriftliga kommentarer som gjorts tidigare av läraren.  
 
Enligt Allard (1986) är bearbetningen av elevtexter inte alltid en självklar del av skrivandet 
under skrivinlärningen vid skolskrivandet. Med utgångspunkt från vårt resultat kan vi dock 
utläsa att majoriteten av respondenterna följer upp rättningen men att tillvägagångssättet 
skiljer sig. Resultatet visar att hälften följer upp genom att samla in och kontrollera att eleven 
rättat det de tidigare påpekat i texten. Vi anser att det genom denna typ av uppföljning går att 
kontrollera att eleven rättat till det som påpekats men ifrågasätter vad detta förfarande ger 
läraren för kunskap om vad eleven anammat under själva rättningen. Vad lärde sig eleven 
genom att rätta i sin text?  För att rättningen inte ska kännas onödig och formell för eleven är 
det enligt Svedner (1999) viktigt att komma ihåg att ombearbetningen av en text måste ha ett 
givande syfte.  Vi anser att det främst handlar om vilket syfte läraren har med att rätta texter. I 
vårt resultat framgick att samtliga lärare inte hade reflekterat över varför de egentligen rättar 
elevtexter. Detta tror vi beror på att rättningen/bedömningen mer utförs för att det är en del av 
lärarjobbet och för att det ska göras. I resultatet kunde vi utläsa att syftet för rättning kunde 
vara att elevens text skulle sättas upp eller läsas av någon annan. Allard menar att en 
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bearbetning av det skrivna är ett måste om man skriver något som andra ska läsa och ta del av 
vilket även framkom vara en orsak till varför elevtexter ska rättas enligt vårt resultat.  En av 
lärarna tycker att en text förlorar på att vara felskriven vilket även Allard (1986) framhåller. 
Hon menar att språket i texten bearbetas för att budskapet ska framgå så tydligt och klart som 
möjligt. Enligt Bergöö et al.(1997) ska syftet i första hand vara att eleven reder ut sina tankar 
och får syn på dem och poängterar att det absolut inte skall vara för att producera en felfri 
text.  
 

Tankar om det framtida läraryrket 
 
En tanke bakom vårt arbete var att få insikt i och nya kunskaper om hur man bedriver 
undervisning i skriftspråket. Vi valde att undersöka om lärare lägger upp sin undervisning i 
skriftspråket utifrån rättning av elevtexter och i så fall hur de går till väga. Detta gjorde vi 
eftersom vi båda anser att det är bra att utgå ifrån elevens egen text när man ska 
individualisera undervisningen i skriftspråket. Den nya kunskap och erfarenhet som vår studie 
lett till är av stor vikt för vår kommande lärarprofession. Vi har lärt oss att rättning och 
bedömning av elevtexter gynnar den enskilde elevens utveckling i skriftspråket eftersom den 
möjliggör undervisning i skrift vilken utgår ifrån elevens individuella förutsättningar och 
behov. Dessutom har vi insett hur viktigt det är både för lärare och för elev att rättningen har 
ett syfte för att vara givande. Att undervisningen i skrift utgår ifrån den enskilde elevens 
förutsättningar och behov tror vi motiverar eleven eftersom lärandet känns meningsfullt. Detta 
leder i sin tur till att eleven utvecklas mer i sitt skriftspråk. Språket i form av tal och skrift är 
en nödvändig förutsättning för livslångt lärande. I vår roll som lärare måste vi därför aktivt 
medverka till att eleven känner sig motiverad och stimulerad att skriva i skolan. Vi strävar 
genom att vi utifrån rättning av elevtexter kan individualisera undervisningen i skrift mot 
målet i svenska som säger att vi ska skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling i 
skriftspråket. 
 
 

Fortsatt forskning 
 
Det har forskats mycket kring olika sätt att undervisa i skriftspråket. Det finns forskning kring 
hur man kan göra elevtextanalyser. Däremot saknas forskning kring hur man utifrån denna 
analys av elevtexter kan individualisera undervisningen i skrift. Eftersom det saknas forskning 
kring hur man utifrån rättning av elevtexter kan individualisera undervisningen i skrift finns 
olika infallsvinklar för framtida forskning att utgå ifrån. Det skulle exempelvis vara intressant 
att undersöka om det är möjligt att utforma en rättningsmodell som lärare kan använda sig av 
för att möjliggöra individualiserad undervisning i skrift utifrån elevtexter.  
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Intervjuguide                bilaga 1 
 
 

Huvudtes 

 
- Kan du på ett detaljerat sätt beskriva hur du arbetar med skriftspråket i din 

svenskundervisning? 
 

 
Nyckelfrågor 

 
Elevtext: 

- Vad tittar du på?  
 
Rättning: 

- När? 
- Vad? 
- Hur? 
- Varför? 

 
Rättning tillvägagångssätt: 

- Skriftlig/Muntlig 
- Modell/Rättningsmall/System 
- Uppföljning 

 
Skrivprocessen:  

- Din syn?  
- Din grundtanke (varför utveckla skriftspråket) 

 
Texttyper: 

 
- Skrivtillfällen 
- Instruktion 
- Handledning 
 

Målet: 
- Elevernas förståelse av vikten av att kunna skriva? Har du synliggjort detta för 

eleverna? 
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