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Sammanfattning 
Detta är en longitudinell studie om fyra elevers skrivutveckling. Studien har pågått under 
elevernas sex första skolår. Syftet är att undersöka hur de kan utvecklas i sitt fria skrivande. 
Det har gjorts genom att studera elevernas texter, en från varje år. I denna textanalys har olika 
dimensioner studerats som funktion, disposition, sammanhang och språk. 

Tidigare har formen varit den mest viktiga delen av skrivandet i skolan medan det nu 
fokuseras mer på funktionen. Skrivandet är krävande eftersom det innebär att man måste 
använda flera kognitiva förmågor samtidigt, man ska ha idéer, planera, organisera och utföra 
själva hantverket på samma gång. Då är intresset viktigt. 

Resultatet visar en process där eleverna lär sig olika moment vid varierande tillfällen även om 
undervisningen ofta är lika för de flesta eleverna. Ett exempel är den stora skillnaden när 
eleverna börjar använda gemena bokstäver samt har punkt och initial versal på meningar. En 
elev kan redan i år ett skriva korrekta meningar medan en annan elev skriver nästan fullstän-
diga meningar i år fem. Eleverna överanvänder även det de för tillfället håller på att lära sig. 
Det gäller bland annat stavning, dialog och olika stilmönster. Bokläsning och filmer ger även 
olika mönster som eleverna använder. En skillnad däremellan kan vara att vid bokläsning, dvs 
det som är skrivet, har allt förklarat medan det inte förklaras lika mycket i filmer. Ju längre 
berättelserna är desto svårare är det för eleverna att komma ihåg att förklara allt.  
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1 Inledning 
I mitt arbete som lärare för år 1 – år 6 är jag mycket intresserad av att följa elevernas skriv-
utveckling. Skrivandet innebär att man ska behärska flera kognitiva processer samtidigt, både 
planera, organisera och utföra själva hantverket, skrivandet. När eleverna skriver märker jag 
att skrivandet fyller olika funktioner. Det kan t ex vara fri skrivning eller ett förståelseredskap. 
Jag kan observera vad de förstått av t ex ett arbetsområde eller en uppgift när de reder ut och 
förklarar både begrepp och samband. Har de läst en text så ser jag vilken kvalitet deras läsför-
ståelse har. För att reda ut egna tankar eller formulera åsikter kan eleven skriva ner det han 
eller hon kommer på, kortskrivning, kan vara ett effektivt arbetssätt. I den fria skrivningen 
observerar jag funktion, disposition, sammanhang och språk t ex stavning, ordval och me-
ningsbyggnad.  I skrivprocessarbetet observerar jag utvecklingen och om eleven tar till sig 
den respons hon eller han får. Jag ser även skrivandet som en metod för att förvärva andra 
förmågor som t ex begreppsförståelse och att klargöra och kunna stå för sina åsikter.  

Jag har sparat mina elevers berättelser, en varje termin, för att se hur var och en utvecklats 
under den tid jag haft dem. Att se hur eleverna prövar på olika idéer, överanvänder dem en 
period och sedan har förtrogenheten med det de lärt sig tycker jag är intressant. 

Förr var det ofta handstil, grammatik och stavning som skolans skrivande innebar och man 
fokuserade på formdelen. Skrivande för att utvecklas själv eller sitt lärande har inte förekom-
mit länge. Det jag tidigare läst om skrivutveckling har handlat om de första skolåren eller de 
sista. Vad som händer däremellan framkommer sällan. Jag har följt mina elever under sex år 
och jag vill studera deras utveckling av skrivandet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här longitudinella undersökningen är att studera några elevers skriftspråkliga 
utveckling från år 1 till år 6 inom den fria skrivningen. 

• Hur ser olika elevers skrivutveckling ut över tidsperioden från år 1 till år 6? 
• Hur utvecklas funktion, disposition, sammanhang och språk för den enskilda 

eleven i elevtexterna? 
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Historik 
I följande del ska jag beskriva hur svenskämnet och framför allt skrivandet utvecklats historiskt, 
kyrkans roll och hur de olika läroplanerna förändrat skrivandet i skolan. 

2.1.1 Kunskap förmedlas 
Människans förfäder kommunicerade genom mimik, gester och annat kroppsspråk. Så små-
ningom utvecklades talet. Det innebar att människorna bättre kunde organisera sig och sam-
ordna t ex jakt. De kunde tala om hur det var förra gången och hur de skulle göra nästa gång. 
De kunde också berätta hur det fungerat på andra platser om någon person inte varit med. 
Språket gjorde att olika kunskaper kunde förmedlas på ett helt nytt sätt (Säljö 1999 s.61ff).  
Det blev mer abstrakt och kunde innehålla då-nu-sedan och här-fjärran. Det talade språket 
krävde närvaro av de kommunicerande.  

Långt senare utvecklades skriftspråket. En föregångare till det är t ex grottmålningar. När 
människorna blev bofasta behövdes även en administration av praktiska skäl. Vem som ägde 
marken, templens förmögenheter, soldater som krävde lön och andra affärer förutsatte doku-
mentation. De första skrivarna utvecklade olika tekniker att skriva och räkna. Skrivkonsten 
utvecklades mellan floderna Eufrat och Tigris för drygt 5 000 år sedan (Säljö 1999 s.61ff). I 
Sverige utvecklades skriften betydligt senare. Runskriften kom för ca 1 200 år sedan och den 
var mer abstrakt än talet vilket gjorde att det var få som lärde sig skriva. 

2.1.2 Kyrkan 
Den skriftliga kommunikationen behärskades länge endast av ett fåtal personer. Först när 
tryckpressen utvecklades och Luthers reformation genomförts började i någon mån allmän-
heten få del av skriftspråket. Luther menade att skriften var en av Guds mest betydelsefulla 
gåvor. Därför blev läsning av religiösa skrifter viktigt. Skrivförmågan var inte något allmän-
heten hade behov av. I kyrkolagen från 1686 ålades prästerskapet se till att folket kunde läsa. 
Även hemmen med husfaderns hjälp kunde se till att folket fick läsundervisning och lärde sig 
katekesen. Prästerna kontrollerade sockenborna vid husförhör. De som inte uppfyllde kraven 
kunde straffas genom böter eller stockstraff. En del hindrades även att konfirmeras och att 
gifta sig (Isling 1991 s.140ff). I de skolor som fanns undervisade man på latin i alla ämnen, 
och även läroböckerna var skrivna på latin. Eleverna straffades om de använde sitt modersmål 
i skolan. De var dock tvungna att kunna läsa och skriva på svenska för att bli antagna till latin-
skolan (Thavenius 1991). 

2.1.3 Folkskolans införande 
I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet skedde en folkomflyttning i Sverige beroende 
på att jordbruket förändrades och att vårt land industrialiserades. Kyrkan fick då mindre kon-
troll över folket och därefter infördes folkskolan 1842. Då fastställdes en minimikurs som 
ansågs vara tillräcklig för de fattiga barnen. Det viktigaste var fortfarande läsning, kristendom 
och kyrkosång. Skrivning och enkel räkning undervisades det endast lite i. År 1878 kom folk-
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skolans normalplan. Då blev undervisningen mer likriktad i landet och modersmålsundervis-
ningen mer omfattande. Eleverna övade högläsning, välläsning och välskrivning. Grammatik 
och rättstavning lärdes också in. De högre klasserna kunde någon gång få skriva praktiska 
skrivelser eller uppsatser (Thavenius 1991b). 

Att lära sig läsa var en mekanisk färdighet som var fostrande med ordning, uthållighet och 
lydnad. Välläsningens syfte var att eleverna skulle ha rätt uttal och betoning. Innehåll och 
metod var ganska lika över hela landet. Läraren började läsa stycket och berättade varför de 
skulle läsa just det eftersom det ofta var sedelärande berättelser. Eleverna skrev av stycket och 
fick det i läxa. Sedan lästes stycket av eleverna, de duktiga först och sedan de svaga. Därefter 
frågades eleverna ut om de kom ihåg stycket och vad de lärt sig i det. Frågorna skulle ställas 
så eleverna svarade med fullständiga meningar. Till sist fick eleverna återberätta stycket 
(Isling 1991 s.151). Grammatiken fanns kvar efter latinskolan och den var viktig eftersom den 
övade eleverna i logiskt tänkande och fostrade deras karaktär. Folkskolans skrivande var väl- 
och rättskrivning eftersom eleverna inte ansågs klara något självständigt skrivande (Thavenius 
1991b). De som sedan fortsatte skolan fick lära sig efterbilda antikens författare i elevupp-
satser som ett ideal. 

I början av 1900-talet ökade modersmålets timtal kraftigt och det krävdes godkänt betyg i 
svensk skrivning för att gå vidare till realskolan. Litteraturundervisningen fick också en domi-
nerande roll i ämnet. Det fick man i läseböcker som handlade om hembygd, historia, geografi 
och natur. År 1919 fick folkskolan en undervisningsplan där det sades att skolan skulle vara 
sexårig och ha heltidsläsning. Först då blev folkskolan verkligen obligatorisk för alla. Planen 
speglade krav på en samhällsomvandling för demokrati. Den allmänna rösträtten för både män 
och kvinnor infördes vid den här tiden. Det pågick också en debatt om den auktoritära skolan 
och i planen kunde man se att texterna skulle ha ett innehåll med mening för eleverna och att 
talövningar skulle öva barnen till att ”finna ord för vad de vill säga”. Skrivning skulle också 
användas som uttrycksmedel (Dahl 1991 s 67ff). 

2.1.4 Grundskolan och läroplanerna 
Omkring 1950 påbörjades olika försök med en nioårig enhetsskola runt om i landet. Då fick 
modersmålsämnet färre timmar samtidigt som nya krav ställdes (Thavenius 1991 s.48). Det 
gällde bland annat innehållet som blev uppdelat i flera olika moment. De sammanhållna klas-
serna där eleverna var olika och hade mycket olika bakgrund sågs som ett problem. Nu fick 
skolan även orienteringsämnen t ex historia, hembygd och kristendom som blev egna ämnen. 
De hade tidigare varit integrerade i läsningen. Enhetsskolan var politikerna överens om skulle 
införas men alla tyckte inte att realskolan skulle avskaffas och det dröjde ända till 1970-talet 
innan den var helt avskaffad. 

År 1962 kom den första läroplanen för grundskolan, Lgr-62, och modersmålet bytte namn till 
svenska. Det innebar även ett perspektivbyte i inriktningen av svenskämnet från en helhet i 
läsundervisningen med innehåll barnen var förtrogna med till tillrättalagda texter med kon-
trollerat ordförråd som successivt utökas. Ämnet blev mer uppsplittrat och innehållsmässigt 
gick det mot form- och färdighetsträning. Färdighetsträning där eleverna t ex tränade hur man 
svarar i telefon eller beskriver en penna var vanliga. (Dahl 1991 s.76) Studieteknik infördes 
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och ämnet anpassades till samhällets nyttokrav.  Även läsningen blev mer faktainriktad. Infor-
mationsläsning för att söka fakta gav ämnet en objektiv, nyttig sida. För att få undervisningen 
mer individualiserad gjordes självinstruerade material som ofta bara var att fylla i en mening 
eller ett ord som svar. Det var en färdighetsträning med instruktion, svar och kontroll (facit).  

I Lgr 69 var dramapedagogik det nya och moment som film och massmedia kom in i ämnet 
svenska. På 1970-talet kom även en ny lästradition där fri läsning var viktigt. För att kon-
trollera att eleverna läste fanns recensionsmallar (Dahl 1991 s.80). Kommunikation var 
ämnets kärna men lästräning, skrivträning och studieteknik genom färdighetsträning och upp-
levelseläsning, var för sig, var i praktiken det svenskämnet bestod av.  Många människor var 
den här tiden engagerade i olika samhällsfrågor och slöt sig samman mot förtryck och orätt-
visor. I skolan ville lärare ha ett mer öppet kunskapsinriktat svenskämne. För läsningen kom 
bland annat LTG-metoden (Läsning på talets grund) av Ulrika Leimar (1974). Hon menade att 
språket utvecklas när det används i meningsfulla sammanhang, en sociokulturell inriktning. 
Eleverna samtalar om erfarenheter och bearbetar språkligt när deras språk accepteras och det 
leder till en funktionell språksyn.   

I Lgr 80 skulle intresse styra undervisningen. Kunskaper, färdigheter, normer och vär-
deringar skulle vidareutvecklas och föras vidare till nästa generation. Verklighetens sidor av 
olika motsättningar och konflikter skulle belysas. Inriktningen i svenska var erfarenhetspeda-
gogisk med basen i skönlitteraturen. ”Arbetet bör därför utgå från det språk och de erfaren-
heter eleverna har. Alla barn måste få känna att deras språk duger och att de kan använda sina 
erfarenheter och sina ord i läs- och skrivinlärningen.” (Lgr 80 s.133-134) Skrivandet används 
”som ett medel för kontakt med andra människor” (Lgr 80 s.139). Den ”inre tryggheten hos 
ett barn är i hög grad beroende av barnets förmåga att använda de olika medlen för att kom-
municera med andra.” (Lgr 80 s.15) Piaget och hans kognitiva teorier finns i Lgr -80. Män-
niskan är aktiv, skapande, kan ta ansvar och själv söka kunskap i den takt mognaden tillåter. 
Någon form av samarbete finns dock inte med i hans teorier. Det handlar till stor del om indi-
vidualisering. 

En ny läroplan kom 1994, Lpo -94, och den genomsyras av målstyrning. Det första målet om 
normer och värden poängterar att det är vårt gemensamma samhälles värderingar . Kunskaper 
som eleverna inhämtar och utvecklar är sådana som är nödvändiga för individen och sam-
hällsmedlemmarna. Dessa kunskaper ska man få i olika former; fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter både ansvar 
och inflytande (Lpo 94 s.5–15). I kursplanen finns strävansmål som ska ange riktningen av 
undervisningen och uppnåendemål för år fem och år nio. Från och med 2009 finns även 
uppnåendemål för år tre i svenska och matematik. Målstyrningen har gjort att de enskilda 
skolorna har fått ett ökat ansvar för hur de ska uppnå målen. Kraven på språkriktighet och att 
det svenska kulturarvet förs vidare är dock tydliga. Språket har en stark ställning i skolarbetet 
och både kulturen och språket är förenade med varandra.”Det skrivna ordets betydelse är stor 
och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter.” 
(Skolverket, Kursplaner 2000 s.96) Det ger möjligheter och skapar förväntningar på språkför-
måga hos alla. Ändå har organisationen och ekonomin ofta fått styra mer än språksynen (Dahl 
1999 s.78f). Det finns ibland en motsättning mellan teori och praktik. I skolans organisation 
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finns timplaner och t ex läromedel som gör att vi delar upp kunskaperna i delar för att sedan 
tro att kunskaperna blir en helhet. 

I Lpo-94 finns mycket av Vygotskijs tankar. Formuleringar som ”Gemensamma erfarenheter 
och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för 
ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.”(Lpo 94 s.8) 

 Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 
samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den 
synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan 
utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.” (Skolverket 
Kursplaner 2000 s.96) 

 Det visar språkets betydelse, i samarbete med andra, och att det utvecklas i ett socialt sam-
manhang. Läraren är viktig om hon skapar förutsättningar för eleven att utvecklas genom 
språket och komma ett steg längre i kunskapsutvecklingen än barnet skulle göra själv.  

2.1.5 Framtiden 
Thavenius (1999 s.147ff) frågar sig själv om skriftkulturen är på väg mot sin undergång. De 
som slutar skolan är många gånger funktionella analfabeter samtidigt som det trycks fler 
böcker än tidigare. Ungdomar läser mindre än tidigare till förmån för TV, data och idrott. För 
länge sedan var det en muntlig kultur och sedan kom den skriftliga och nu är vi på väg mot en 
ny muntlig mediekultur som ingen riktigt vet hur den ska bli men klart är att kommunikations-
formerna har förändrats. 

Lundberg (2008) menar att även om det är en liten andel av den vuxna befolkningen som står 
för den mesta skrivproduktionen så är det varje människas rättighet att kunna skriva. 
Skrivandet kommer att användas mer som tankeredskap och kommunikation i framtiden och 
därför måste skolan undervisa eleverna och se till att de förbättras i sitt skrivande. 

Eftersom skolans kanske viktigaste uppgift är att främja utvecklingen av en 
reflekterande och medveten hållning hos eleverna, har således skrivandet ofrån-
komligen en central plats i skolans arbete. Ett funktionellt skriftspråk måste nog 
betraktas som varje människas grundläggande arbete. (Lundberg 2008 s. 8-9) 

2.2 Teorier och metoder inom läs- och skrivforskning 
I detta avsnitt avser jag att referera och diskutera, för min studie, relevanta teorier och metoder inom 
läs- och skrivforskningen. 

Ingrid Carlgren menar (1994 s.30) att ”kunskaper är som isberg – endast en del är synligt.” 
Det finns flera kunskaper som är olika i tid och rum.  Hon gör skillnad på fyra olika kunskaps-
former; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I skolan ska alla dessa användas och de 
är varandras förutsättning. I Bildning och Kunskap (Carlgren 1994) finns också ett citat av 
Comenius som skrev Didactica Magna 1657. Han hade teorier som håller än idag. Han menar 
att man ska använda alla sinnen när eleverna ska lära sig olika saker. 

Låt därför detta vara en gyllene regel: att förevisa allt för alla sinnen, så långt det är 
möjligt, det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. 



12 
 

Och kan något uppfattas av flera sinnen, förevisa så detta för flera sinnen.   (Comenius, 
1657. Citat ur Bildning och Kunskap 1994 s.50) 

2.2.1 Behaviorism  
Under många år har forskare funderat på hur inlärning går till, hur man kan effektivisera den 
och när elever lär sig. Behaviorismen var på 1800-talet och början av 1900-talet den mest 
spridda inlärningsteorin. På 1930-talet gjordes olika försök med djur som lärde in olika 
beteenden med hjälp av förstärkning. I skolan var eleverna passiva mottagare av kunskap som 
förmedlades, lästekniken prioriterades t ex framför läsförståelse. Skinner ansåg att självin-
struerade läromedel var bra pga lärarnas ineffektiva undervisning menar Arfwedson (1992 
s.11). 

2.2.2 Humanistisk psykologi och kognitivism 
På 1960- och 1970-talet växte kritiken mot behaviorismen eftersom många frågor inte 
behandlades. Människan är mer komplex än djur och är både biologisk och social/kulturell. 
Då introducerades den humanistiska psykologin med t ex Maslow och hans behovstrappa 
(Lindö 1986 s.11). Människan har en rad behov som måste tillfredställas i en viss ordning om 
en harmonisk utveckling ska kunna ske. Vid skolstarten måste de fysiska behoven och trygg-
hetsbehovet vara tillfredställt för att barnet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Där-
efter ska sociala behov, prestationsbehov och självförverkligande utvecklas.  

Även kognitivismen om hur tänkandet utvecklas i samspel med omgivningen fördes fram. 
(latin cognito = tänka) En grundtes var att använda kunskaper i nya sammanhang (Arwedson 
1992 s.53). Piaget menade att det var handlingen eller aktiviteten och inte belöningen/för-
stärkningen som t ex fick djuren i de behavioristiska försöken att anstränga sig. Tankarna vi 
får läggs till som kedjelänkar och blir sedan meningsfulla för oss. Vi tar till oss genom sin-
nena och utifrån tidigare erfarenheter.  Han delar upp tänkandet i olika stadier och för skolans 
del är det ingen idé att försöka lära eleverna något de inte är mogna för  (Carlgren 1994). För 
yngre barn kan lärare stödja eleverna med att ge rätt material och bra inlärningssituationer 
men inte förmedla något. Piaget betonar arvet och menar att miljön inte var så betydelsefull. 
Teorin hade då utvecklats till individuell konstruktionism, då individens personliga kunskaps-
byggande är viktigt.  

2.2.3 Konstruktionism 
Under 1970-talet fördes Vygotskijs tänkande fram i Sverige. Då introducerades den sociokul-
turella teorin trots att han själv hade avlidit på 1930-talet. Både språket och det forna Sovjet-
unionens kultur gjorde att han inte nådde ut tidigare. Vygotskij betonade, precis som Piaget, 
att en konkret handling tillsammans med problemlösning gör att barn konstruerar egen kun-
skap. Vygotskij menade även att språket och kulturen gjorde tänkandet och deltagandet i akti-
viteter, dvs erfarenheter, viktiga. Det var en social konstruktionism som menar att vid aktivi-
teter, t ex sociala handlingar och språkanvändning, kan barn lära sig nya saker. Barn kan 
undervisas och ledas in i nästa utvecklingszon med hjälp av t ex lärare. Dvs barn når längre 
med hjälp av andra än de kan göra själv. Barnet lär sig hela tiden gradvis genom språket och 
det leder till en intellektuell utveckling (Arwedson 1992 s.68). Vygotskij betonar miljön och 
framför allt den språkliga. Man får språket av de vuxna och betydelsen lär sig barnen när 
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begreppen används. Då blir begreppsutvecklingen en process, inlärning av begrepp och 
utveckling av begreppens mening (Carlgren 1994). 

2.2.4 Nyare forskning 
I resultat från nyare kognitiv forskning visas skillnader mellan noviser/nybörjare och experter/ 
erfarna. Erfarna har en bättre struktur på sin kunskap. Den är mer kontextoberoende än ny-
börjarnas. En undersökning från 1973 visar att organisationen av befintlig kunskap är vik-
tigare än kunskapens omfattning, enligt Arwedson (1992 s.96). Att organisera sin kunskap gör 
att man får samband och kan använda kunskapen vid ett senare tillfälle. Erfarna har en proce-
durkunskap som lagts ihop med den begreppsliga och metakognitiva kunskapen och att sätta 
ord på det man vet, både muntligt och skriftligt, ökar medvetenheten och förståelsen. Två 
faktorer, organisatorisk och medveten reflektion, spelar roll om elever kan tillägna sig kun-
skap och använda den när den är relevant. Genom språket, återigen både muntligt och skrift-
ligt, analyseras och omarbetas idéerna och leder till förändring i tänkandet och nya upp-
täckter för barnet. 

Dialogismen utvecklades av Bakhtin på 1970-talet. Han förespråkar, enligt Dysthe (1996), ett 
utvidgat dialogbegrepp där även skriftlig kommunikation ingår. Att leva är dialogiskt, man 
ska lyssna, fråga, svara och komma överens. Då sker en återkoppling. Språket är inte bara för 
att uttrycka sig själv utan för att kommunicera. Dialogen är en grundläggande kvalitet som är 
både verkligheten och målet. Möten, ofta i konflikten, ger en ny förståelse vilket är en förut-
sättning för demokrati. Både en kognitiv och social utveckling sker. Enligt Dysthe (1996) 
vidareutvecklade Lotman Bakhtins idéer. Han talar om att texter kan vara enstämmiga som 
förmedlar mening, ett passivt mottagande eller dialogiska som genererar ny mening. I skolan 
accepterar elever ofta lärarens enstämmighet som sanning och normen är att inte ifrågasätta 
det läraren säger. På 1970-talet var dialogen ett mål i sig. Det var inte aktivt och kritiskt 
sökande efter sanning eller värdemässig grund. 

2.2.5 LTG – Läsning på talets grund 
På 1970-talet blev hela samhället mer öppet för nytänkande. En av de mest banbrytande 
idéerna kom fram i Sverige, Ulrika Leimar (1974) med LTG-metoden. Det är en helhetssyn 
på språk och människa. Barn lär sig läsa och skriva utifrån sitt eget språk. I olika läsläror, 
menar Leimar, är bilderna tillrättalagda och orden lättlästa men de fängslar inte barnen. Läs-
lärorna kan dock användas som variation och i diagnostiskt syfte. LTG är en holistisk och 
kognitivistisk metod där eleven själv söker kunskap. Den utgår från helheten, hela texten och 
sedan till delarna, meningar, ord och ljud. Kritiken mot metoden är bl a att avkodningen inte 
blir lika viktig. Läsning är att förstå ett nytt språk som skiljer sig från talspråket. Leimar 
menar att det gäller att anpassa undervisningen till varje barn vid varje situation och det spelar 
ingen roll om avkodningen är syntetisk, analytisk eller med ordbilder. Enbart helordsavläs-
ning rekommenderar Leimar (1974 s.40) inte i nybörjarstadiet, eftersom eleverna då kan börja 
läsa genom att gissa. En annan nackdel kan vara att det bara är vissa barn som kommer till tals 
och det talade språket måste även alltid godkännas av läraren.  

Lindö (2002) skriver att LTG grundar sig på Vygotskijs språkteori, att det barnet gör tillsam-
mans idag klarar barnet själv så småningom. Vidare anser hon att det här var den första 
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metoden som gjorde sig av med den behavioristiska undervisningssynen. Det var ett para-
digmskifte och undervisningen som tidigare varit strikt formalistisk koncentrerade sig mer på 
kommunikation och innehåll. När metoden introducerades var alla inte övertygade om att 
metoden/förhållningssättet var det rätta men nu menar många forskare att dessa grundtankar 
hela tiden utvecklas och kommer i nya former. 

2.2.6 Nya metoder 
I hela Västeuropa, Nya Zeeland och Nordamerika spred sig en innehållsstyrd språkunder-
visning som utgår från eleverna som kallas för erfarenhetspedagogik eller ”whole language 
approach”. Det är mer en filosofi än en eller flera metoder. Var och en gör sin egen metod där 
språket används funktionellt, menar Lindö (2002). Barnen ska lita på sin egen förmåga och ta 
ansvar för sitt lärande. De lyssnar på varandras erfarenheter och läraren handleder så barnets 
självkänsla stärks och hela personligheten utvecklas. Läs- och skrivinlärningen sker i 
meningsfulla sammanhang. 

I en social interaktiv undervisning används dialogen som ett inlärningssätt och ger en effektiv 
inlärning. Det kan ske både muntligt och skriftligt, menar Dysthe (1996), och man får sätta 
ord på sina kunskaper. Elevernas utvecklingszoner överlappar varandra. Kommunikation i 
skolan sker mellan elever, lärare och texter. Responsen gör att ny förståelse uppstår. Motsat-
sen till dialogen är en monolog vilket kan vara en dialog som inte är helt utnyttjad. Det är 
viktigt att pröva argument om de är sanna och riktiga. Lärare och elever är dock inte jämlika 
kunskapsmässigt och asymmetrin är drivkraften och det ses som något positivt. De har natur-
ligtvis samma människovärde. 

Det skrivna ordet har högre status än det talade ordet. Det kan bero på att alla kan prata men 
man måste lära sig att skriva. Skriftlig produktion ger därför mer makt. En orsak är att det 
finns kvar. Dysthe menar (1996 s.80) att Platon var skeptisk till skrivandet beroende på att det 
betonar form mer än talet. Talet är mer kontextberoende. Skrift måste uttryckas tydligare för 
att mottagaren ska förstå. Skrivandet är viktigt för att utveckla det logiska tänkandet menar 
Dysthe vidare.  

2.2.7 Skriva-för-att-lära eller Skriva-för-att-kommunicera 
En modell är ”skriva-för-att-lära” eller ”Writing across the curriculum” som det finns två 
olika sätt att se på. Skrivandet gör eleven medveten om sitt tänkande då det är ett sätt att lära 
sig t ex att pröva idéer, göra anteckningar och tankekartor. Då får man fram idéer och tankar 
som tidigare inte varit medvetna särskilt då det är fritt från krav om korrekthet anser Dysthe 
(1996 s.90). Texten kan även vara dialogpartner och det ställs heller inga krav på form. Det är 
endast meningsfullt för eleven själv och processen är det viktiga. Om skolan däremot foku-
serar på det som är fel kan elever tycka det är säkrare att inte skriva något alls. Bruner menar, 
enligt Dysthe (1996), att vi lär genom att göra, se och omformulera i ord och skrivande 
innehåller alla tre momenten. Samspelet är en viktig poäng mellan samtal och skrivande och 
det ger god effekt på lärandet i alla ämnen. I det flerstämmiga eller dialogiska klassrummet är 
språket det centrala för att eleverna ska få kunskap och undervisningen ha en kommunikativ 
mening. 
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Skriva-för-att-kommunicera med andra innebär att texten presenteras och då är produkten 
viktigast. För att läsaren ska förstå måste skrivaren tänka mycket på innehåll och form. 
(Dysthe 1996) 

2.2.8 Formalisering och funktionalisering 
Vid olika tider och skolformer har ämnet svenska eller modersmålsämnet haft mycket 
varierande inriktning. Det har förändrats och formats om hela tiden utifrån lärares kunskaps-
syn och samhällsintressen (Thavenius 1999 s.16). Form och funktion är två olika uppfatt-
ningar om hur språket utvecklas för en människa. Formalisering innebär att man tränar olika 
delfärdigheter var för sig. Träningen är systematiskt upplagd och är till för att undvika felin-
lärning. Ända fram till 1970-talet var svenskundervisningen ofta mycket formaliserad.  

På 1990-talet kom begreppet processkrivning och blev viktigt för den svenska skolan. Då 
bearbetas texter i olika faser för att få till bra texter i stället för att ha korta övningsmoment 
där bara en del moment tas upp. Ibland kritiseras processkrivningen för att vara funktionali-
serad på ytan men i grund och botten formaliserad. I funktionell språksyn betonas innehåll 
och kommunikationssituationer. Då blir elevernas egna erfarenheter viktiga. Språket utvecklas 
när eleverna söker kunskap, använder språket och läser skönlitteratur. Malmgren menar i 
boken Svenskundervisning i grundskolan att  

Om skrivning och läsning får utvecklas successivt på talets grund i äkta 
brukssituationer underlättas utvecklingen av skriftspråkets färdigheter. Man kan därför 
tala om att både läsa och skriva i meningsfulla sammanhang, i situationer där barn får 
använda språkliga redskap. Kommunikativ användning och inlärning är inte skilda åt.  
(Malmgren 1996 s. 60) 

Språket görs till ett redskap för konkreta situationer där både språket själv och olika kun-
skaper utvecklas tillsammans. Malmgren (1996) menar att svenska har tre olika ämnes-
uppfattningar som konkurrerar om utrymmet i undervisningen. Svenska som ett färdighets-
ämne bygger på formalisering och delfärdigheter av olika moment. Det blir ett språkämne där 
praktisk nytta betonas och litteraturundervisningen är skild från färdighetsövningarna. Den 
andra uppfattningen är svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Där är kulturarvet i 
centrum och att ha en gemensam referensram av klassikerna, kanon av verk, är viktigt. 
Tidigare var även svenskämnet uppdelat i litteraturhistoria och språk.  Svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne är den tredje varianten. Då tas teman upp utifrån elevgruppers 
förutsättningar och intresse. Målet är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse 
för mänskliga problem. Litteraturen får då gestalta mänskliga erfarenheter och den språkliga 
delen utvecklas i verkliga kommunikativa situationer och funktionen är i centrum. 

2.3 Språkutveckling 
I denna del av uppsatsen beskriver jag språkets olika delar och deras betydelse. Läsandet och 
skrivandet utvecklas t ex i samspel med varandra. Skrivandet, olika skrivutvecklingsfaser och 
vad skrivandet innehåller sammanfattas kort. 
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2.3.1 Språkförmåga 
Vad kan man när man kan ett språk? Kent Larsson menar att man utvecklar språkförmågan 
när man uppnår; 

en allt mer kvalificerad, analytiskt grundad insikt där generaliserandet och det brett 
anlagda seendet (och inte de mera tillfälliga och mera ostrukturerade erfarenheterna 
eller den enskilda utsiktspunkten) är något väsentligt. (Larsson 1989 s. 55) 

För att utveckla språket måste man vilja det, först då kan språket förändras. Det används för 
tänkande, som kommunikation och social praktik. Det är både ett sätt att veta och att vara. För 
alla lärare gäller det att skapa situationer där språkutveckling sker. Att ställa frågor, menar 
Larsson (1989), är hemligheten som ger kunskap, sådana som hjälper till att förklara och 
generalisera. Då kan det inte bara vara korta svar på faktafrågor. Hela tiden förändras 
språkförmågan och omdefinieras, den är nyskapande. Genom att läsa, skriva, tala och lyssna 
utvecklas vår språkförmåga. 

Språket hänger nära samman med tänkande och kunskap. Om språket och tänkandet då är 
beroende av varandra så måste vi ge eleverna denna språkfärdighet. Läsa och lyssna hänger 
nära samman varandra precis som tala och skriva. När man läser och lyssnar måste sändaren 
ha ett begripligt innehåll. Mottagaren måste tolka innehållet och det kräver flera minnespro-
cesser. Tolkningen innefattar även om det ska vara en bokstavlig tolkning eller om det är den 
avsedda betydelsen som ska tolkas. Skriva och tala har under 1900-talet närmat sig varandra. 
Vi har kortare meningar och vi har mer uttal som närmar sig skriften än tidigare t ex barnen i 
stället för barnena.  

2.3.2 Talspråk 
Talspråket börjar utvecklas under det första levnadsåret. Barnet skriker, gurglar och jollrar 
vilket är en förberedande fas för talspråksutvecklingen. Vuxna är förstående, övertydliga och 
upprepar ofta olika fraser så barnet lär sig t ex språkets ord och satsmelodi. Det gör de genom 
att härma. Undersökningar visar att fyra månaders barn som pekar på det de talar om tillsam-
mans med föräldrar får en god språkutveckling senare (Lundberg 2008 s.30). Samspelet gör 
att självförtroendet ökar och det blir en drivkraft för ett mer korrekt talspråk. Barn vill inte 
höra att de säger fel, men vuxna kan upprepa vad barnet menar på ett korrekt sätt. De vill att 
vuxna ska förstå och visa att de förstår talet. Det vuxna talet gör då att barnet lär sig mer kom-
plexa språkstrukturer. Det finns många likheter, t ex ordförråd, mellan talspråket och skrift-
språket men också skillnader. Talspråket sker oftast i dialog med andra, här och nu. Satsme-
lodi och betoningar förstärker. Samtidigt gör vi hypoteser om vad samtalet ska handla om i 
fortsättningen. Vi gör även reduktioner t ex –de formen i imperfekt uttalas inte och assimi-
lationer görs dvs närstående ljud sammansmälts  t ex  en kola blir engkåla. Mottagaren be-
höver ändå inte så mycket förklarande utan sammanhanget gör att man förstår. Utan samman-
hanget, i  t ex text, måste språket vara mer självbärande och förklaras mer. Talspråk kan vara 
mer dialektalt och det har inte samma grammatik som skriftspråk kräver. Även kroppsspråk 
förstärker det talade språket samtidigt som talaren ser på mottagaren om denne förstår eller 
om något ska förtydligas. 
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2.3.3 Fonologisk medvetenhet 
Fonologisk medvetenhet innebär att man är språkligt medveten och förstår att språket har en 
formsida, inte bara innehåll. I skrift är t ex ord skilda från varandra med mellanrum. Orden 
kan sedan delas upp i fonem, ljud (Lundberg & Herrlin 2005). Några exempel på fonologisk 
medvetenhet är att kunna rimma, räkna antal ljud och byta, lägga till eller dra ifrån olika ljud i 
ord osv. Att kunna räkna antal ljud och ha mellanrum mellan ord är även mycket viktigt i skri-
vandet. Många läsforskare menar att ett visst mått av språklig medvetenhet är en förutsättning 
för läsinlärningen. Även om barn inte har utvecklat en god fonologisk medvetenhet kan de 
lära sig att avkoda. Dessa förmågor stimulerar varandra. Nauclér & Magnusson (1997) har 
undersökt fonologisk medvetenhet hos bl a språkstörda barn. Är störningarna inte allt för 
grava har träning i den fonologiska medvetenheten gett bra resultat vid barnens lärande av 
avkodning. Däremot har bra avkodning och fonologisk medvetenhet ingen effekt på läsför-
ståelsen.  

2.3.4 Läsning och skrivning 
Läsning och skrivning hänger tätt samman med varandra. I Sverige har vi en alfabetisk prin-
cip när vi läser och skriver (Lundberg 2008). Nästan varje tecken har ett eller flera ljud. Det 
arabiska och japanska språket är uppbyggt på stavelser och varje tecken är en stavelse. Japan 
har mycket få personer med läs- och skrivsvårigheter. Det kan bero på att de använder sig av 
stavelser. Kineser har ett tecken för varje ord. Finska anses vara lätt att stava eftersom det är 
ljudenligt. Orden stavas oftast som de låter. 

Det finns fyra grundprinciper för vårt svenska alfabetiska skrivsystem, menar Lundberg 
(2008). Fonemprincipen innebär att ett ljud representerar en bokstav. Det innebär att det ofta 
går att ljuda sig fram till hur ett ord ska stavas. Morfemprincipen innebär att ordens 
ursprungsform respekteras och då stavas efter den. Ett exempel är ordet högt. Trots att det 
uttalas hökt så stavas det med g eftersom det kommer av ordet hög. Det finns naturligtvis 
undantag, jakt trots att det kommer av jaga. Den historiska principen har vi för att skrift-
språket ändrar sig långsamt. Det vanliga ordet och har en mycket gammal stavning. Den 
internationella principen med lånord från andra länder har ofta sin ursprungsstavning kvar,      
t ex patient, garage och jeans. 

Högläsning är ett mycket bra sätt att träna språkliga aspekter och hjälper barnen utveckla sina 
språkliga förmågor; lyssna, tala, läsa och skriva. Eftersom högläsningen har sitt språk i över-
artikulerad form förstår barnen hur orden är uppbyggda och hur en berättelse är uppbyggd. 
Därför har barn som hört många sagor och diskuterat dem ett större ordförråd och en god 
beredskap hur berättelser brukar vara uppbyggda t ex att först brukar huvudpersonerna pre-
senteras och tid och plats . Sedan får personen ett problem och till sist löses problemet. Fakta-
texter har andra mönster.  Barnen ser även att vuxna läser och läsningen får då en mening. Det 
viktigaste barnen får möta, menar Lundberg (1989), är att språket i texten har ett dekontextua-
liserat språk. Det finns inga tonfall eller något kroppsspråk som ger stöd utan allt måste stå i 
texten. Texten har en annan meningsbyggnad med inskjutna bestämningar, syftningar och en 
annorlunda textbindning mot det vanliga talade språket. Den vuxne talar med barnen om tex-
ten och de kan återberätta den tillsammans. Ordförråd och ordförståelsen ökar och det blir 
bortom här och nu. Det leder i sin tur till att läs- och skrivintresset ökar. 
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2.3.5 Läs- och skrivutveckling i samspel 
Det finns två olika typer av läsande och skrivande menar Liberg (2006). Grammatiskt läsande 
och skrivande handlar om att ljuda, vilket används som stöd när man utvecklas. Den andra är 
effektivt läsande och skrivande och det innebär flyt i läsningen och skrivningen precis som i 
samtal. En del forskare kallar det funktionell läsning och skrivning. Liberg är kritisk till den 
definitionen eftersom den grammatiska läsningen och skrivningen kan vara funktionell efter-
som den hela tiden är olika funktioner som används i olika situationer. 

Små barn har ett begränsat effektivt läsande och skrivande som barn klarar själva. Det börjar 
med att barnet preläser och preskriver. Då låtsas barnet läsa och återberättar eller hittar på en 
berättelse. När de skriver brukar det vara olika krumelurer. Barnen tittar vad de vuxna skriver 
och härmar. Det kan bli brev eller listor. Sedan övergår det till situationsläsande och skrivan-
de. Ingvar Lundberg (1989) kallar det pseudoläsning. Då kan barnet t ex läsa kända skyltar 
eller mjölk på mjölkpaketet. De läser endast rätt om ordet är i rätt sammanhang. När barnet 
ska skriva skriver det av. Helordsläsande och skrivande eller det logografiska stadiet innebär 
att barnet kan läsa vissa ord och det behöver nu inte stå i sitt vanliga sammanhang. Barnet kan 
ofta läsa familjemedlemmarnas namn och andra små ord. Däremot behöver bokstäverna inte 
alltid komma i rätt ordning. Så småningom blir det för många ord som ska kännas igen och de 
förväxlas. När barnen skriver gör de ofta listor på allt de kan skriva. 

Så småningom börjar barnet intressera sig för ordens form och det grammatiska läsandet och 
skrivandet utvecklas (Liberg 2006). Ofta sker det, åtminstone i början, genom samtal. Barnet 
objektifierar språket. De bortser från ordens betydelse och funderar mer på formen och ut-
vecklar en fonologisk medvetenhet. Den dubbla artikulationen innebär att man funderar på 
vilka språkdelar som finns i orden, stavelser och ljud. Principen om skrivtecknens varians 
handlar om bokstävernas form och ljud.  Skrivtecknens linearisering handlar om att bok-
stäverna måste komma i en speciell ordning och skrivtecknens bi-unikhet är om bokstävernas 
ordning ändras så ändras uttalet också. Till sist måste barnet komma på att alla dessa gramma-
tiska principer måste samverka och då kan barnet även ljuda ut och ljuda ihop ord. Att ljuda ut 
är att dela upp ordet i de olika ljud man hör när ordet sägs. Det används när man t ex skriver. 
Denna utljudning i skrivandet är en analytisk förmåga. Då förstår barnet att varje ljud kan 
skrivas med bokstäver. Detta stadium kallas det alfabetiska stadiet enligt Lundberg(1989).  

Det utvecklade effektiva läsandet (Liberg 2006) eller det ortografiska stadiet (Lundberg 1989) 
har barnet när det kan läsa ett längre stycke utan att stanna upp och ordavkodningen automati-
seras medan det utvecklade effektiva skrivandet ofta tar längre tid innan barnet klarar. Då kan 
det skriva ett längre stycke utan att fundera på grammatik och stavning.  

2.3.6 Skrivande 
Det finns tre faser i skrivutvecklingen menar Åke Pettersson (1989) Först skriver eleverna 
enkelt om enkelt. Det är ofta enkla satskonstruktioner och ett enkelt språk om upplevelser 
eleven varit med om. De flesta hinner med denna fas under gymnasietiden. Därefter kommer 
svårt om svårt. Många gymnasister och vuxna behandlar generella och resonerande ämnen 
med ett krävande språk och har en varierad meningsbyggnad. Till sist skrivs enkelt om svårt. 
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Ett ideal som alla inte når upp till. Vi kan inte hoppa över någon fas och därför är det bra om 
eleverna lär sig använda fler långa svåra ord. 

Skrivandet innehåller flera komplicerade kognitiva processer. Enligt Lundberg(2008) måste 
man först ha kunskap om ämnet man ska skriva om. Den finns lagrad i långtidsminnet. Skriv-
situationen har också stor betydelse. Själva skrivandet börjar med att få idéer, planering och 
organisering. Det ska sedan skrivas ned, översättas till skrivna ord, från tanke till handling. 
Samtidigt ska det kontrolleras och utvärderas.  Alltihopa sker under egen övervakning. Detta 
är ingen linjär process utan den hoppar fram och tillbaka flera gånger. Skrivförmåga kräver, 
precis som allt annat hantverk, övning. Man brukar säga att det behövs 5 000 timmars övning 
för att bli skicklig inom ett område. Det gäller både skrivning, instrumentspelande och sport. 
För barn, och även vuxna, kan det vara svårt att lagra tanken i arbetsminnet och hinna skriva 
ner den innan tanken är glömd. 

Lundberg(2008) menar att skrivning har fem olika dimensioner. De två första är stavning och 
meningsbyggnad och textform. Dessa två former hänger samman och handlar om den forma-
listiska delen. Har texten styckeindelning, bra meningsbyggnad och är orden rättstavade?  De 
två nästföljande är funktionell skrivning och skapande skrivning. Den funktionella skriv-
ningen handlar om texten är mottagaranpassad, om att beskriva, förklara och analysera. Den 
skapande skrivningen handlar om texten är fantasifull, kan beskriva känslor med inlevelse 
osv. Den femte handlar om intresse och motivation. Där har uthålligheten stor betydelse. 

2.3.7 Barns skrivande 
Barns skrivande börjar med att de skriver till sig själva. Ofta är det olika krumelurer. De ser 
vuxna skriva t ex inköpslistor eller brev och försöker härma det. Frågar man vad det står kan 
barnen läsa upp vad det står precis efter skrivsituationen. Senare kommer en slags konsonant-
skrift. Allard & Sundblad (1989) menar att vokalerna har en underordnad roll och att barnen 
bara använder några få vokaler i talet också. Mellanrum mellan ord förekommer inte förrän 
barnet vet vad ett ord är och då markeras det på olika sätt t ex med punkter mellan varje ord 
eller att de börjar varje ord på ny rad som en lista. För barn är inte skrivriktningen från vänster 
till höger självklar utan de kan skriva åt vilket håll som helst. Ibland är även bokstäverna spe-
gelvända. Från början skriver de flesta barnen med versaler. De som lärt sig gemena skriver 
dem oftast på raderna, dvs de går aldrig under raden. Barnen skriver inte för att andra ska läsa 
utan för att själva upptäcka skrivandet. Många barn börjar skolan när de kommit så här långt 
och då handlar det ofta om att göra rätt och stava rätt.  

Barn upptäcker en språklig aspekt, formar en hypotes om dess användning och 
regelmässighet, generaliserar den in absurdum för att pröva dess hållbarhet och 
korrigerar sig sedan mot det gängse språkbruket. (Allard & Sundblad 1989 s. 220) 

Ljudstridig stavning och dubbelteckning brukar inte bekymra barn i början men när de kom-
mit på en stavningsregel så övergeneraliserar de ofta den stavningsregeln. Det är dock en 
omedveten strategi men man kan även se tendensen i talutvecklingen och ett exempel kan 
vara när barnet berättar att det sovde över hos en kamrat. 
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2.3.8 Skriva i skolan 
Skrivandet i skolan sker ofta efter ett arbetsområde för att visa vad eleverna lärt sig. De har 
sällan skrivit medan de lär eller för att lära. Om skrivandet då alltid är för bedömning så tar 
eleverna en risk varje gång de skriver eftersom de kan misslyckas. För att utvecklas optimalt 
behöver eleverna pröva sig fram och skriva som en process. Dysthe (1996) menar att skri-
vandet förstärker läroprocessen eftersom vi får formulera om andras tankar, ha egen aktivitet 
och reflektera när vi går tillbaka i vår text. Det måste naturligtvis vara individuellt vad man 
ska lära. 

Så småningom ska eleven börja skriva till andra. Små barns texter saknar mottagarmed-
vetande och de har inte läsarperspektiv. De är kontextbundna. Eleverna kan börja med ett 
utkast, även om det är till sig själv, för att sedan bearbeta det vidare. Då är det slutprodukten 
som är det viktigaste. Allard & Sundblad (1989) menar att rättande lärare gör ett ogjort jobb 
både för eleverna och för sig själva eftersom det ur inlärningssynpunkt är meningslöst och 
elevernas självförtroende minskar. Samtidigt måste man vara tydlig med att en text börjar 
med ett utkast och att det inte går att sätta sig ned och direkt skriva en korrekt text med ett bra 
innehåll. Genom samtal och frågor mellan elever och lärare kan texten börja bearbetas. Denna 
bearbetning bör göras i flera steg. Första bearbetningen bör endast riktas in på innehållet. 
Nästa omarbetning kan vara struktur, sammanhang och meningsbyggnad. Till sist kontrolleras 
grammatik och stavning. I denna skrivprocess tränas eleven så att han/hon så småningom kan 
göra detta själv. Då bör eleverna ha en mottagare och det är nödvändigt att de är medvetna om 
att texten ska bearbetas.  

Barn lär sig skriva själva men det är viktigt att vi i skolan skapar bra situationer för att 
utveckla skrivlärandet. Skriftspråket har traditionellt lärts ut genom läsning. Själva skrivandet 
har kommit i skymundan, långt efter läsandet. Många barn lär sig ändå att skriva lite innan de 
kan läsa. De tycker det är lättare att ljuda ut vilka bokstäver orden ska ha än att läsa. De ana-
lyserar genom att dela upp ord i ljud, fonem, och sedan skriva ner den bokstav de tycker sig 
ha hört. Helt klart är ändå att läsning och skrivning stöder varandra. Viktigt för barnen är att 
de känner att de verkligen kan skriva, även innan de egentligen kan. De ska känna sig som 
”medlemmar i de läs- och skrivkunnigas förening”. 

Förmågan att uttrycka sig i skrift är en mycket komplex kommunikativ färdighet. Att 
formulera skriftliga meddelanden är betydligt mer komplicerat än att läsa dem. 
Skrivande och läsande är således inte helt symmetriska vad gäller de processer som 
ingår eller de kunskaper som förutsätts. (Säljö 1999 s.67) 

Det Säljö menar är då inte den första skrivinlärningen för de yngre eleverna utan en mer 
kvalificerad skrivförmåga. På lågstadiet får ofta elever börja med att skriva händelseböcker 
och meddelanden hem. De fortsätter sedan med att skriva sagor. Så småningom får eleverna 
lära sig skriva faktauppsatser. 

2.4 Texttyper och elevtexter 
I följande del beskrivs texttyper. Berättelser är den vanligaste texttypen för elevtexter. Att 
analysera och bedöma texter utifrån funktion, disposition, sammanhang och språk, vad som 
kännetecknar en berättelse och hur man kan förändra texten beskrivs kortfattat. 
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Anward menar, enligt Hultman (1989), att det finns tre olika texttyper i språket. Det första är 
ingripande/kommentar. Det sker här och nu. Sedan kan barn utveckla berättelser. Då måste 
andra förstå den som inte varit med om det som berättas. Den tredje texttypen är framställ-
ning. Det är ett diskursivt skrivande. Dessa texttyper kan delas upp i styrd dialog, fri dialog, 
styrd monolog och fri monolog. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) menar att texttyperna 
är berättande, utredande och argumenterande.  

2.4.1 Bedömning 
I skolan ska barnen kunna få skriva berättelser och de äldre eleverna även kunna resonera och 
skriva diskursivt.  Det diskursiva skrivandet består av utredande och argumenterande texter. 
Den berättande texttypen kan t ex bestå av genrerna novell eller saga (Palmér & Östlund-
Stjärnegård 2005 s.18). Vissa forskare menar att elevtexter är en egen texttyp. De texter som 
skrivs i skolan har ofta ett givet ämne och syftet med dem är att de ska bedömas. Därför 
skiljer sig villkoren åt för elever eller författare och ledarskribenter. 

När en lärare ska bedöma texter bör en helhetsbedömning göras. I den ingår olika detaljer. 
Texten ska fungera i sitt sammanhang, vara mottagaranpassad och självbärande så den kan 
förstås av en läsare. Sammanhang och struktur ska vara genomtänkt. Språket skiljer sig åt i 
olika genrer men ska vara varierat i t ex ordförråd, meningsbyggnad och ordföljd (Palmér & 
Östlund-Stjärnegård 2005).  

Särskrivning och sammanskrivning är det vanligaste felet i elevtexter. Därefter kommer fel-
aktig dubbelteckning. Ofta menar Hultman(1989 s.142) att bedömningen av elevtexter riktas 
in på ytliga grammatiska fel, stavning eller ordval. Samtidigt glöms de pragmatiska kvali-
teterna bort och det är ändå det som har betydelse om texten är läsvärd eller inte. De prag-
matiska kvaliteterna handlar om hur språket används i motsats till språkets uppbyggnad, vad 
ett yttrande betyder i sitt sammanhang. 

Skolans mål är: 

Undervisningen i skrivning ska leda fram till att eleverna lämnar skolan med förmågan 
att på egen hand skriva sådant som de har behov av i de tre vuxenroller de kommer att 
befinna sig i: yrkesrollen, medborgarrollen och privatrollen. (Hultman 1989 s.133) 

2.4.2 Funktion 
Det är stor skillnad mellan det talade språket och det skrivna. När man tänker något eller säger 
något låter det övertygande men i skrift måste det förklaras. Det finns ofta luckor i resone-
mang och argument eller oklara formuleringar syns tydligt i skriften. Kent Larsson (1989) 
menar att om man ska producera en text så måste det först finnas en textkärna som är en 
frågeställning. Sedan gäller det att hålla den röda tråden som svarar på frågan och visar hur 
det hänger ihop. Då måste all nödvändig information finnas med i texten. Det är en mottagar-
anpassning som kan vara svårt för yngre elever som inte kommit så långt i skrivutvecklingen. 
En självbärande text innebär att en läsare kan förstå den även om man inte känner till texten 
eller personen innan. 

Det finns tre olika huvudfunktioner i språket. Varje text har ett syfte och man måste titta om 
det uppfylls. Den kommunikativa funktionen handlar om vad författaren lyckas förmedla till 
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läsaren och att texten ska stå på egna ben. Kognitiv funktion är att språket används som ett 
redskap för tänkandet. Man sorterar och reder ut samband, ofta bara för eget bruk t ex i dag-
böcker och anteckningar. Social funktion markerar identitet. Det kan t ex vara slanguttryck, i 
de fall det inte passar med sammanhanget. 

2.4.3 Elevtexter 
Berättande texter är den vanligaste texttypen i grundskolan. Den uppmuntrar till skrivande 
och eleverna producerar ofta mycket text, vilket är viktigt i början av skrivutvecklingen så 
eleverna får ett flöde med flyt. Ofta är det personliga erfarenheter eller något påhittat som t ex 
sagor.  

2.4.4 Berättelsers disposition 
Sedan lång tid tillbaka har berättelser utgått från den muntliga berättartraditionen. Grund-
formen är handling-poäng-avslutning. Skrivna berättelser och även t ex filmer har en liknande 
uppbyggnad och börjar med en presentation av personer, miljöer samt det eventuella prob-
lemet, det vill säga inledning. Det behövs ofta inte i muntlig berättarteknik eftersom den har 
mer här- och–nu situation och sammanhanget framgår ändå. Muntligt berättande stöds även 
med kroppsspråk osv. Händelsen ska föra berättelsen framåt. Den börjar med normaltillstånd 
utan spänning. Sedan är det ofta ett problem som blir stort och mer synligt och eventuella hin-
der gör att konflikten trappas upp och kommer till en höjdpunkt. I avslutningen får vi veta hur 
konflikten löses, hur det gick för huvudpersonen och om det finns en poäng eller värdering 
med (Palmér & Östlund-Stjärngård 2005 s.30). 

Det finns olika berättartekniker. Berättelser är ofta kronologiskt uppbyggda men det kan 
varieras för att få bättre effekt. Att börja mitt i händelsen och ha tillbakablickar eller flera 
olika parallellhandlingar är några exempel. Texten kan vara skriven i första person dvs jag-
form som ger bra inlevelse eller i tredje-person där man kan se personerna utifrån och hoppa 
från plats till plats. För att få omväxling, trycka på ordväxling eller viktiga händelser kan rep-
liker sättas in i berättelsen. Tretalet är ett annat sätt som de flesta av oss känner igen från t ex 
sagor men även andra berättelser. Tredje gången gillt gäller i många sammanhang (Josephson, 
Melin & Oliv 1990 s.15ff). 

2.4.5 Sammanhang  
All skriven text måste hållas samman så det blir ett sammanhang i berättelsen, dvs en röd 
tråd. Några meningar, även om de är fullständiga, blir inte en text om de inte har ett gemen-
samt ämnesinnehåll och det inte finns något som markerar samband mellan dem. Dessa sam-
band kallas för textbindning. Konnektivbindning är hur meningar och satser binds ihop med 
varandra, t ex ord som anger och-samband, motsats-samband (men), orsakssamband (efter-
som) och tids-samband (sedan). Referensbindning innebär att ordens betydelse binder ihop 
texten så den hänger ihop och syftar till ett eller flera begrepp t ex detektiver – fall - tjuvar. De 
hör till samma ledfamilj. Tema-rema-bindning används när meningar i följd binds ihop mellan 
känd och ny information. Meningar knyter an till det som är känt för att texten ska bli begrip-
lig för läsaren och den måste även ha ny information för att den ska vara intressant. Ny infor-
mation står ofta i obestämd form medan känd information står i bestämd form (Josephson, 
Melin & Oliv 1990). 
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2.4.6 Språk 
Under skoltiden blir ordförrådet större, texterna längre och satser och satsdelar längre 
(Pettersson 1989). Presens används för en längre period, inte bara nu, utan även för det nor-
mala. När språket utvecklas ökar andelen substantiv och nominalfraser medan andelen prono-
men minskar i barnens texter. Objektsformerna ökar och subjekten blir färre. Det blir även 
fler bisatser genom att sambandsorden ökar. I en väl utvecklad berättelse införs olika personer 
med ett substantiv och kan sedan hållas kvar med pronomen eller substantiv i bestämd form.  

Meningsbyggnaden spelar roll för textens flyt och variation och beror bl a på hur textbind-
ningen är. Fullständiga meningar kan vara korta som i dialog eller långa med olika bestäm-
ningar eller bisatser. En syntaktisk mening är ofta en huvudsats med alla bisatser och bestäm-
ningar. En mening kan undersökas i positionsschemat för svensk ordföljd (Josephson, Melin 
& Oliv 1990). 

F v n a V N A 
När jag kom hem städade jag genast  mitt rum.  
Figur 1. Exempel på en mening i positionsschemat. 

F= Fundamentfältet, det som är före det tidböjda verbet i en mening, ofta subjektet.                           
v= Verbalfält 1, där tidsböjda verbet är.                    
N= Nominalfält 1, för subjektet om det inte står i fundamentfältet.                       
a= Adverbialfält 1, satsadverbial och lätta adverbial.                        
V= Verbalfält 2, inte tidsböjda verbet och verbpartiklar.                  
N= nominalfält 2, för objekt och predikatsfyllnad.                        
A= Adverbialfält 2, för tids-, rums- och sättsadverbial. 

De sju positionerna visar de satsled en svensk huvudsats kan ha. Då ser man om meningarna 
varieras, om huvudorden är utbyggda med bestämningar och om fundamentet har många ord 
vilket tyder på skriftspråklig text. Huvudord, som ofta är substantiv, med bestämningar i olika 
nivåer kallas nominalfraser och dessa meningar anses vara mer komplexa än andra. Innehålls-
ord tillhör de öppna ordklasserna; substantiv, adjektiv, verb och adverb. Hos yngre barn kan 
de ta stor del av texten och eleven får då inte något flyt utan staplar bara olika information på 
varandra. Då kan fler formord vara bra. Ordförrådet bör i texter vara varierat; precisa ord, 
olika styrkor och stillägen. Även fraser bör varieras och det kan synas i olika genrer. Ordens 
betydelse är inte alltid självklar, ibland har de bokstavlig betydelse och ibland har de en utvid-
gad betydelse. Bildspråk och metaforer är sällsynta hos elever men skulle kunna ge liv åt 
texten menar Josephson, Melin & Oliv (1990). 

. 
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3 Metod 
Studien är icke-experimentell. Den används när man studerar helheten och verkligheten som 
den är utan att förändra den. Ibland kallas den också deskriptiv eftersom den beskriver och 
förklarar. Den ska vidga läsarens erfarenheter. Den kvalitativa forskningen är mer inriktad på 
ord än den kvantitativa (Bryman 2002 s.249f). Den är tolkningsinriktad som då bygger på en 
förståelse för att deltagarna tolkar sin miljö på skilda sätt. Samspelet mellan olika individer 
gör att det kan bli varierande resultat på företeelser, dvs den är konstruktionistisk.  Teorier kan 
genereras utifrån resultaten på undersökningen, d v s den är induktiv, men naturligtvis har jag 
förförståelse hur mina elever skriver. Studien är även longitudinell då insamlandet pågått vid 
flera tillfällen under sex år. Det gör att man ser förändringar över tid (Bryman 2002 s.62).  

3.1 Urval 
Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval. Därför jämför jag inte eleverna med varandra och jag 
gör inte någon generalisering (Merriam1994 s.61f). De två kriterier jag haft för mitt urval är 
för det första att eleverna gått i min klass på vårterminen under år 6. Det var då jag samlade in 
alla dokument. För det andra skulle eleverna även ha gått i klassen en längre tid, alltså även 
under lågstadiet så jag kunnat följa större delen av deras skrivutveckling. I materialet har tio 
elever gått i klassen från år 1 till år 6. Utifrån dessa elever har jag valt ut fyra stycken, två 
pojkar och två flickor. Det kallas kohortstudie eftersom det är ett urval ur en grupp (Bryman 
2002 s.62). Eleverna är valda utifrån maximal variation. En av dem har svårigheter att läsa 
och skriva. En annan har lätt för att lära och har kommit långt i skrivutvecklingen. Den tredje 
eleven visar en del ovilja att skriva och protesterar mot skolan men har inga svårigheter. Den 
fjärde eleven är en medelpresterande elev som lär sig det vi talar om i klassen.  

Skolan är en F-6 skola och upptagningsområdet har en blandad bebyggelse. Området präglas 
av medelklassfamiljer där samtliga har arbete. Det fanns inga elever med annat modersmål än 
svenska i klassen. Klasstorleken har varierat mellan 17 och 28 elever. 

3.2 Datainsamling 
I undersökningen har jag använt dokument som data, d v s skriftliga källor. Dokumenten är 
berättelser som mina elever skrivit varje år inför ett av årets utvecklingssamtal. Dessa 
berättelser är skrivna av andra motiv än forskning och det gör att de inte förvanskats eller 
förskönats som andra insamlingstekniker kan göra (Merriam 1994 s.117f). Det har varit 
praktiskt och enkelt att få fram informationen. 

Varje termin från vårterminen i år 1 till och med höstterminen i år 6 har eleverna skrivit en 
berättelse som vi gemensamt; barn, föräldrar och jag som klasslärare, läst igenom på utveck-
lingssamtalet. Ibland har det varit fria berättelser och ibland styrda uppgifter. Jag har använt 
mig av en uppgift från varje år som varit fri skrivning. 

Introduktionen av uppgiften har varit att eleverna själva får välja vad de vill skriva om. Vi har 
tillsammans i klassen diskuterat vad man kan skriva. Det har t ex varit vad man gjort på ras-
ten, helgen eller något lov och det behöver inte vara sant. Några har velat skriva sagor. Sedan 
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har eleverna fått börja skriva. Om någon inte kommit igång efter ca fem minuter har de andra 
eleverna kommit med fler konkreta förslag. Har eleverna frågat hur ett ord stavas har jag 
hjälpt dem men annars är alla berättelser orättade och oredigerade. Barnen har naturligtvis 
kunnat få hjälp av någon kamrat men det är troligen endast med stavning. I år sex bestämde 
jag att uppgiften skulle vara det första utkastet, efter tankekartan, i ett skrivprocessarbete.  

3.3 Analys av texterna 
Jag startade med att skriva ut texterna på datorn och skrev exakt som eleverna skrivit dem. 
Det gjorde jag för att inte störas av t ex handstil. Därefter delade jag upp texterna i syntaktiska 
meningar och numrerade dem. En syntaktisk mening består av en huvudsats och alla under-
ordnade satser. Denna segmentering görs för att man lättare ska hitta i texten, sätta in huvud-
satser i positionsschemat för syntax och se olika textbindningar i texterna.  

I själva analysen av elevtexterna har jag använt mig av Palmér & Östlund-Stjärnegårds (2005) 
och Josephson, Melin & Olivs (1990) analysmodell. Den stora skillnaden är att jag följer varje 
elevs utveckling från vårterminen i år 1 till höstterminen i år 6 för att se hur de enskilda 
eleverna utvecklats i olika delfärdigheter under den tiden. Analysmodellen gör att jag kan 
kontrollera texternas olika kvaliteter utifrån olika dimensioner av varje text. Textanalys har ett 
strukturellt syfte och ett funktionellt syfte. Båda bedöms alltid utifrån de normer vi har om hur 
det brukar/ska vara.  

Palmér & Östlund-Stjärnegårds (2005) metod utgår från lärarmaterialet till det nationella 
provet i svenska för år nio och gymnasieskolan. En utgångspunkt är hur texten ska kunna 
kommunicera med läsaren. Jag har valt att kalla det för helhetsbedömning och funktion. 
Begreppet funktion har jag tagit från Josephson, Melin & Oliv (1990). De delar upp funk-
tionen i tre delar; kommunikativ, kognitiv och social funktion. Dessa funktioner visar textens 
syfte och vad den förmedlar till läsaren. Under rubriken disposition beskrivs struktur och 
olika textmönster t ex om texten börjar mitt i händelsen.  I sammanhang studeras textbind-
ningen. Språk och stil tar upp meningsbyggnad, ordförråd, stilmedel och en del stavning. För 
meningsbyggnaden har jag använt mig av Josephson, Melin & Olivs (1990) positionsschema 
för huvudsatser. Palmér & Östlund-Stjärnegård (2005) har i sin analysmodell ytterligare en 
rubrik, kvalitet och betyg. Den har jag valt att inte ta med eftersom jag inte sammanfattar 
elevtextanalysen med ett betyg. Jag har i stället en egen rubrik som jag kallar utveckling. Där 
sammanfattar jag de olika delarna i analysen för att se hur varje elev utvecklas i de olika 
dimensionerna under dessa år. 

Det finns naturligtvis andra analysmetoder men denna tar upp helheten. Josephson, Melin & 
Olivs (1990) och Palmér & Östlund-Stjärnegårds (2005) metod passar bra för lärare då den 
belyser olika delar i skrivandet, både funktionell och strukturell analys. Den kan också använ-
das på olika texttyper t ex berättande och argumenterande texter. Att Palmér & Östlund-
Stjärnegårds (2005) metod dessutom är hämtad utifrån de nationella proven gör att många 
lärare har kommit i kontakt med detta sätt att analysera texter. Den är allmänt känd och passar 
därför bra. Josephson, Melin & Oliv (1990) använder nästan samma analysmetod men har 
gjort en del andra rubriker. De går även djupare in i sin analys med fler detaljer. Jag har 
använt mig av båda analyserna för att få ut så mycket som möjligt. 
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Jag har valt att visa hela elevtexterna innan jag gör analysen. Då får läsaren en helhet och kan 
bilda sig en egen uppfattning hur de fungerar i praktiken. 

3.4 Etik 
När jag bestämt mig för att undersöka elevernas skrivutveckling var jag tvungen att be om lov 
att få använda berättelserna. Eftersom det handlar om yngre barn var det viktigt att ha föräld-
rarnas tillstånd. Klassens elever har bytt skola så jag skrev brev till eleverna. Jag formulerade 
det så att om de inte ville delta så skulle de höra av sig till mig. (se bilaga) Bortfallet räknade 
jag med skulle bli lägre då och både eleverna och föräldrarna visste sedan tidigare att jag 
sparat barnens berättelser. 

Vetenskapsrådet (1990) har antagit forskningsetiska principer som innebär att forskning ska 
hålla hög kvalitet och även ska vara viktig för samhällets utveckling. Det kallas forsknings-
kravet. Det andra kravet, individskyddskravet, har fyra huvudkrav. 

Informationskravet innebär att det är frivilligt att delta i undersökningen och att man har rätt 
att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska samtycka, även 
föräldrar om barnen är under femton år, om undersökningen är etiskt känslig. Brevet var 
adresserat till eleven och målsman för eleven. De berättelser jag har är inte så etiskt känsliga 
att föräldrar varit tvungna att samtycka men eftersom jag inte krävde aktivt samtycke så ska 
de åtminstone vara medvetna om undersökningen. Eleverna har slutat på skolan så de har 
ingen beroendeställning mot mig och jag kan heller inte utöva någon påtryckning mot dem. 

Konfidentialitetskravet innebär att personerna i undersökningen inte ska kännas igen och att 
personuppgifter inte sprids. Eftersom det är min egen klass kan många räkna ut vilka som gått 
i den. Jag har ändrat på namnen på de ställen där sådana förekommit i berättelserna, t ex om 
de skrivit om helgen och syskons namn förekommer. Då blir det svårare att identifiera vem 
som skrivit men kamrater kan säkert identifiera om de kommer ihåg det som hänt. Jag anser 
inte det vara till men för eleverna om någon skulle kunna känna igen deras berättelse. 

Nyttjandekravet innebär att de berättelser jag har bara används för forskningsändamål och t ex 
inte för något kommersiellt, vilket jag även påtalade i brevet hem. 

Vetenskapsrådet rekommenderar också att deltagarna ska få ta del av känsliga avsnitt eller 
kontroversiella tolkningar innan rapporten publiceras. Det rekommenderas också att man ska 
delge de deltagare som är intresserade av resultaten att få en rapport. Dessa två rekommen-
dationer är inte lika starka som de fyra huvudkraven men jag kommer att ha ett exemplar 
tillgängligt i klassummet/korridoren som alltid är öppet på dagarna. 

3.5 Kvalitetskriterier 
Materialet är äkta, utan felaktigheter och meningsfullt för undersökningen. Det är tre av kri-
terierna som dokument ska bedömas utifrån. Representativitet, om materialet är typiskt, är det 
fjärde kriteriet och jag anser det vara representativt för eleverna i klassen. (Bryman 2002 
s.357) 

Kvalitetskriterier för kvalitativa undersökningar ifrågasätts av flera olika forskare. De menar 
att de vanliga kriterierna, validitet och reliabilitet, handlar om hur noggranna mätningarna är 
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och dessa passar bäst i kvantitativ forskning (Bryman 2002 s. 43-46). Några forskare t ex Kirk 
& Miller har, enligt Bryman, använt begreppen validitet och reliabilitet men inte på samma 
vis som kvantitativa forskare. Lincoln & Guba har utvecklat alternativa kriterier för den 
kvalitativa forskningen. De menar, enligt Ryen (2004 s.137–141) och Bryman (2002 s.45-46), 
att det inte finns en enda sanning utan allt beror på sammanhanget. Däremot kan man uppnå 
trovärdighet genom fortlöpande observationer, triangulering och medlemsvalidering. Min 
undersökning innebär fortlöpande insamling av elevens skrivna texter. Eftersom insamlandet 
pågått under flera år kan jag se att utveckling skett över tid även om eleverna vid något till-
fälle skulle ha presterat sämre av någon tillfällig orsak. Nästa kriterium, överförbarhet, hand-
lar om man kan generalisera resultaten. Enligt Ryen (2004) menar Lincoln & Guba att man 
ska beskriva detaljerat så läsaren själv kan bedöma om det gäller för alla. Tanken är inte att 
man ska generalisera resultaten i min studie utan mer se elevernas utveckling. Den stämmer 
för dessa fyra elever i min föregående klass vid den tiden. Samtidigt kan en del resultat stäm-
ma för andra elever och andra klasser vid andra tillfällen. Elevtexterna finns med i uppsatsen 
och det gör att läsaren kan göra egna bedömningar. 

Pålitlighet handlar om dokumentation och det slutliga resultatet. I dokumentationen ska 
författaren motivera metoder och resultat osv. Reflektion och självkritisk redogörelse är det 
sista kriteriet, det vill säga konfirmerbarhet. Den kan inte bevisas men redovisas för läsaren så 
denne kan göra en egen bedömning. I min studie har jag försökt redovisa hur jag arbetat med 
metoder och resultat så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om t ex kvaliteten i 
dokumentationen. Autenticitet, det femte kriteriet som kom senare än de andra bedömer om 
dokumentet är vad det utger sig för att vara. 
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4 Resultat 
Jag har använt mig av Palmér & Östlund-Stjärnegårds (2005) och Josephson, Melin & Olivs 
(1990) analysmodell. Det som skiljer deras analys från min är att jag följer varje elevs utveck-
ling från år 1 till år 6. Den här analysmodellen gör att jag kan kontrollera texternas olika kva-
liteter utifrån olika sidor av varje text.  

Textanalys har ett strukturellt syfte och ett funktionellt syfte. Båda bedöms alltid utifrån de 
normer vi har om hur det brukar/ska vara. I den strukturella delen studerar man språkliga 
detaljer och deras samspel med varandra, från textnivå till teckennivå. I den funktionella om 
texten fungerar i kommunikation med läsaren. Här nedan följer de rubriker jag analyserat 
texten från och vad de kan innehålla. 

4.1.1 Helhetsbedömning  
Texttypen för alla texter är berättande. Jag observerar texternas användning av genrer och om 
de stämmer med den bild vi brukar ha. En genre kan t ex vara brev eller saga. Fantasin i 
berättandet är också viktigt för helheten. Något vad texten handlar om beskrivs. 

4.1.2 Funktion 
 Den funktionella analysen ser jag om texterna är lämpliga för sitt syfte. Det finns tre huvud-
funktioner. Den kommunikativa funktionen ser jag vad författaren förmedlar till läsaren och 
om texterna kan stå på egna ben. Kognitiv funktion handlar om hur språket sorterar och klassi-
ficerar företeelser och samband. I berättande text ser man t ex om händelser staplas på 
varandra. Den tredje funktionen är social funktion handlar om när språket markerar identitet. 
Jag tittar om stilen passar texterna eller bryter mot normerna och om texterna har expressiva 
stavningar osv. 

4.1.3 Disposition  
I berättelser ska dispositionen ha en genomtänkt struktur med inledning, händelse och avslut-
ning. Jag noterar om struktur finns och om normaltillståndet i början och om konflikten 
trappas upp och normaltillståndet återkommer. 

4.1.4 Sammanhang 
För sammanhanget används en textbindning med t ex ledfamiljer och sammanhangssignaler. 
Ledfamiljer är t ex när en text om husdjur handlar om hundar, hästar och katter. De tillhör då 
ledfamiljerna. Texten blir rörigare om den mitt i handlar om andra fritidsaktiviteter. Det är 
viktigt att fokus är på det väsentliga i innehållet. Sammanhangssignaler binder ihop satser och 
meningar. Tidsuttryck är vanliga i berättelser som t ex efter en stund och sedan. Ofta är 
berättelser kronologiska men de kan även modifieras. En berättelse förändras beroende på 
vilket berättarperspektiv som används. Dialog är ett annat sätt som förändrar. 

4.1.5 Språk och stil  
Ett varierat ordförråd gör att texten känns mer läsvärd. Hur syntaxen se ut och om det är t ex 
utbyggda nominalfraser, substantiv eller pronomen med bestämningar eller om texten har 
olika fundament dvs olika inledningar på huvudsatsen före det finita verbet beskrivs. 
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Meningslängden kan också med fördel varieras. För att observera det har jag använt mig av 
positionsschemat för huvudsatser (Josephson, Melin & Oliv 1990). I första kolumnen i 
positionsschemat har jag lagt in meningens nummer så det går lätt att hitta den i texten 
eftersom jag endast har tagit ut några exempelmeningar från varje text. Skrivregler och 
stavning ingår också. 

4.1.6 Utveckling  
Här sammanfattas elevtextanalyserna för varje elev och både förtjänster och brister tas upp 
och bedöms. Utvecklingen från år 1 till år 6 visas i de olika analysdelarna. 

 

4.2 Daniels texter 
vt år 1  

(1)DET VAR EN GÅNG EN StAD SOM HETE TOLETKÖPING (2)OCH DÄP HENDRE 
MASA PROBLEM SOM DOKDORMUGG HAR JORT (3)OCH KAPTEN FiLiNG SKA 
STORA DOKDORMUG 
 
vt år 2                  
Sagan om den för svuna kronan               
(1)Det var en gång: 2 deKdeKtiver (2)de löste fal och hitad för svuna saker och sate bovar i 
finkan (4)nu skule de 2 deKdeKtiverna hita en stulen krona (5)de titade runt och frågade fal 
de hade set en kile med mask (6)tillslut sa en kile att han hade set en som jik med mask 
(7)men hur såg han utt (8)han hade en svart rok och svarta skor (9)hmmm Sa de 2 
deKdeKtiverna (10)det kan vara mögel monstret (11)han dor i KloaKerna (12)han har mask 
bara för att han är så ful (13)han har rånat danKer och  ett kasino med 100 00000 kr (14)han 
är den Versta boven som har utsets (15)vi har aldrig kuna tagit honom (16)vi tar alltid hans 
dror (17)de är eksakt lika dana (18)han badar i lera (19)och han dödar aldrig han fast han 
smutgar ner dom för han skuter lera (20)de 2 deKdeKtiverna måste gå ner i kloakerna (21)de 
komer bli faligt (22)de jik runt runt men inga spår efter mögel monstret (23)enkligen såg de 
mögel monstrets bo (24)de 2 deKdeKtiverna jik in (25)i mögel monstrets do var kladigt av 
lera (26)sen hopa monstret fram ur ett skåp (27)deKdeKtivern tog fram sina pistoler och 
frågade om det var monstret so att det inte var hans bror (28)de frågade är det du som är 
mögel monstret (29)nej jag är hans bror (30)vart är din bror  mögel som han kalas (31)jag tror 
att han sover (32)bra sa de 2 deKdeKtiverna (33)då kan vi ta kronan (34)nej nej det är ingen 
bra ide (35)dara en får koma in (36)och de är jag (37)kan inte du gå in o hemta kronan sa de 2 
deKdeKtiverna (38)nej (39)de 2 deKdeKtiverna jik in i mögel monstrets sov rum (40)där låg 
kronan (41)de 2 deKdeKtiverna jik fram och tog kronan (42)då vakna mögel monstret (43)de 
2 deKdeKtiverna  sprang mot utt gongen sen lemna tillbaka kronan och jik hem 

 
ht år 3 
(1)Det var en gång en Tomte som heter Tomas (2)I dag skulle Tomas dela ut alla Julklapar. 
(3)Då råkade han svenga höger istele för vänster. (4)Han red på Sina renar dag ut och dag in 
och varmare och varmare (5)tillslut var han i Grekland (6)Tomas vart jete svätig (7)Renarna 
landade i vatnet (8)och renarna låg där hela dagarna (9)tillslut så jick Tomas och köpte ett par 



30 
 

badbyxor och delade ut alla Julklapar i grek land i stelet. (10)Senså börja han att jåba på en 
resturang. (11)så kom ihåg om du är på nån resturang så kake tomten gjort maten.  
 
ht år 4 
Team Dao 1 
 
(1)enkligen en dag i paradiset sa Daniel efter skolan(2) jap sa Anton  (3)Ska vi dra  hem och 
hoppa (4)skelvkart. (5)vi hoppade i en timme (6)sen drak vi en stund. (7)vi åkte ned för 
pulkabaken. och hoppade sedan. (8)Sen åkte vi nedför en rusibana (9)det var roligt. (10)Sedan 
vart det mörkt. (11)Jag åkte hem till mina föräldrar. (12)Nästa dag hoppade vi igen (13)vi 
ramlade 7 gånger (14)det var roligt. 
Slut 
 
ht år 5 
Sagan om de två bågskytarna 
(1)de var hjältar(2) Ingen viste vad dom heter (3)alla trode det var påhitt (4)men en dag så 
vart en stad plundrad. (5)Då kom två oinbjudna jäster (6)de hade med sig sina magiska pilar. 
(7)Folket trode inte sina ögon (8)när dom släpte tråden på sina pilbågar (9)Sedean kom ett rök 
måln (10)och sedan var de två båg skytarna borta. (11)Det spreds rykten och dom dag efter 
dag (12)och båg skytarna fortsate och hjälpa folk (13)men alla ville veta vad dom hete. 
(14)Alla försökte få tag i deras namn. (15)Onda herskaren sende ut allt fler och fler truper till 
städerna. (16)men bara några få kom till baks. (17)En dag Vart härskaren Demaster som han 
kalades (18)han skickade brev till sin pappa (19)han vart genast ferbanad och kom till sin sån. 
(20)Han hade med sig sin bästa trupp och sina bästa båskyter. (21)Först skickade han in sin 
trupp till byn (22)det var bara en barn lek sa de två bågskytarna (23)som tur var att folket 
fånga inte däm (24)och deras namn var konstiga tykte folket (25)dom hete Daniel och fredrik. 
(26)En dag sat Daniel och fredrik o pratade (27)de hade en plan (28)de skulle invardera 
Demasters. 
Slut 
 
ht år 6 
Kurragömma 
(1)Det var en  Anna maria och Daniel som gick till en fest. (2)Sen gick Anna maria till hissen 
och åkte upp (3)och Daniel földe efter (4)Så såg Daniel att Anna maria hade sex i en 
trappuppgång med en annan man. (5)Och Daniel blev ledsen. för dom hade en 9åring Tjej 
som hete Emelie. (6)Sen gick dom hem. (7)Sen hitta Daniel Anna maria DÖD. (8)och Emelie 
Såg Anna maria DÖD i badKaret. (9)Sen hitta Emelie på en låsas vän som hete Charlie. 
(10)Och Daniel vakna varenda kväll så vakna Daniel 02.06. (11)Då gick han in i badrumet 
(12)Där stod Det Du Låt henne dö. (13)Emelie Stod där inne i Badrumet (14)och Daniel sa 
har du skrivit Det här Emelie,(15) hon sa Nej Det va Charlie. Som SKrev Det Sa hon. (16)Sen 
va Det morgon (17)Sen gick Daniel upp till Emelie och sa vem e Charlie, (18)Emelie sa Jag 
Får inte Berätta Det. (19)Sen Käka Dom Frukost (20)sen gick Emelie ut och hoppa hopprep. 
(21)Så Kom en grane och kolla När Emelie hoppade. (22)Så Kom Daniel ut och sa vem e Du. 
(23)Jag är  er grane. (24)Jag Kom och hälsade på (25)Så såg jag att ni hade en son fin Dotter. 
(26)Så Jag sa hej till henne. (27)Så Sa Dom hejDå. (28)Så var Det Kvälle igen. (29)Så vakna 
Daniel klockan 02.06 (30)Så gick Daniel in i Badrumet så stog Det För Står Du Nu Då.(31) 
och så stod Emelie Där inne ochså. (32)Om det här var du Emelie så vill jag att Du Berättar 
Det. (33)Så gick Daniel in och la Sig igen. (34)Sen Så lekte Emelie kurraGömma med 
Charlie. (35)Så hörde Daniel att Emelie skrek i källaren, (36)så gick Daniel ner i Källarn si sa 
Emelie att Jag vill inte leka kurregömma med Charlie igen. (37)och då  Tända lampan igen 
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(38)kan jag få gå läga mig nu. (39)Sen gick Daniel och la Emelie igen. (40)sen va det 
morgon. (41)Sen så kom en Tjej och en liten Unge och hälsa På (42)Sen gick Dom upp till 
hennes rum. (43)Emelie sa Det är inte Bra att du e här. (44)Så vart ungen rädd. (45)så åkte 
Dom hem.  (46)Sen så var Det kväll. (47)Sen vakna Daniel02.06, (48)Så gick han in i 
Dadrumet. (49)Så kolla han vad Det va i Det blodiga vattnet (50)Där i Så låg Det en DÖD 
Katt. (51)Så va Emelie Där inne ochså. (52)Sen gick Daniel ut och grävde Ner Katten , 
(53)Sen gick han in och så kolla han i källarn. (54)Så märkte han att han va Charlie, (55)så 
kom Polisen (56)och Daniel Döda Polisen med Kniven. (57)Sen Såg Emelie att Daniel Döda 
Polisen.  (58)så Kom en Tjej  Som Daniel slog med en Spade (59)så sprang Emelie till en 
grotta(60)så ropa Daniel kom fram vart en du e. (61)Så kom tjejen med en pistol och sa låt 
Emelie va. (62)men Så slog Daniel till henne (63)Sen sa Emelie Döda inte henne. (64)så tände 
han lampan sen Släkte han Den. Så att Emelie Skulle bli rädd. (65)Sen vakna tjejen och tog 
pistolen och skött Daniel en gång,  (66)Då vart Emelie ledsen (67)och Så gick tjejen och 
Emelie hem. (68)Sen vart Tjejen mamma till emelie (69)sen va det Slut  
 

4.2.1 Helhetsbedömning 
I år 1 skriver Daniel ett sammanfattande referat om sitt favoritteveprogram. Det är en av-
slutande berättelse men skulle lika gärna kunna vara en inledning på en episod ur program-
met. Det är ”toaletthumor” som många av lågstadieeleverna uppskattar. Någon egen fantasi 
visar han inte.  

På våren under år två skriver Daniel en lång detektivhistoria. Den, precis som föregående text, 
börjar som en saga med det var en gång. Här visar han tydligt på t ex ordvalet vilken genre 
det handlar om t ex fall, försvunna, bovar, mask och svarta kläder osv. Här kan man notera en 
hel del fantasi.  

Från texten i år tre visar Daniel också mycket fantasi. Då skriver han om Tomten Tomas som 
rider på sina renar till Grekland och delar ut julklapparna där. 

I år fyra skriver Daniel om när han och några kamrater hoppade med sina cyklar. Texten 
börjar mitt i och har en dialog. Slutet är berättande. Troligtvis är det mesta i texten sant.  

I Sagan om de två bågskytarna från år fem handlar det om vad de båda bågskyttarna heter och 
hur de räddar staden. I denna text finns en del fantasi. 

Den sista texten i början av år sex visar Daniel vad han sett för film. Han refererar detaljerat 
för att chockera och gör det ännu mer eftersom namnen är utbytta till sitt eget, förälder och 
andra i bekantskapen. Texten är den första i en skrivprocessuppgift. 

4.2.2 Funktion 
Kommunikativ funktion 

Barnprogrammet Daniel berättar om förstår en tänkt läsare bra och texten står på egna ben 
eftersom han beskriver vad staden heter och vem som har ställt till problemen.  

Ett år senare är texten betydligt längre vilket gjort att vissa delar hänger i luften. Vi får inte 
veta varför (5)de titade runt och frågade fal de hade set en kile med mask. Vi får inte veta 
mycket om huvudpersonerna, de 2 deKdeKtiverna.  
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I år tre är Daniel längre i sina tankar än vad han har skrivit ner i texten. Det gör att det fattas 
ord i texten och man får gissa där det inte är förklarat. Han har en bra poäng på slutet (11) så 
kom ihåg om du är på nån resturang så kake tomten gjort maten.  

Terminen därpå, på hösten i år fyra, berättar Daniel om hur han göra när han cyklar och leker 
cross. Då är den kommunikativa funktionen inte så tydlig. Bland annat har han glömt att 
berätta att det är cykelcross det handlar om. 

Även i texten från år fem om bågskyttarna är Daniel längre i sina tankar än han skrivit. (17)En 
dag Vart härskaren Demaster som han kallades Han skulle läst igenom texten. Då hade han 
märkt att meningen avslutas mitt i. 

 Ytterligare ett år senare berättar Daniel om en film han sett. Han har ändrat på namnen. Där-
emot har han inte gjort några beskrivningar av de olika personerna. En del saker hänger i luf-
ten. Ett exempel är vid meningarna 32-34 där Emelie ska berätta -> Daniel la sig -> Emelie 
lekte kurragömma. Trots det är det en ganska sammanhållen berättelse för läsaren förstår 
handlingen i texten. 

Kognitiv funktion 

Daniel sammanfattar det viktigaste i handlingen på sin berättelse från år ett. Underförstått 
handlar varje program om samma sak.  

Året därpå skriver Daniel en detektivhistoria som är väl avgränsad till de 2 deKdeKtiverna, 
den stulna kronan, mögelmonstret och hans bror.  

Daniel glömmer ord i texten från år tre och då reder han inte ut sina tankar i texten. Om han 
läste igenom texten skulle han märka det. (4) Han red på sina renar dag ut och dag in och 
varmare och varmare.  

I berättelsen från år fyra är det mycket som är ytligt och händelser radas på varandra. 

Texten om bågskyttarna är inte särskilt sammanhållen och händelserna bearbetas inte mycket. 

 I texten från år sex beskrivs det mycket ytligt och händelserna radas på varandra. 

Social funktion 

I år ett vill Daniel berätta något han sett på TV, han gillar ”toaletthumorn”. Han vill även visa 
att han kan skriva och få ihop en riktig berättelse.  

Även i år två vill han visa hur duktig han är. Det gör han genom att skriva en mycket lång 
berättelse.   

Daniel vill skriva en komisk berättelse som andra skrattar åt. (7) Renarna landade i vattnet.  

Däremot förändras allt till år fyra. Då skriver han en kort berättelse där han inte lagt ner någon 
större ansträngning på att få en helhet. Man kan notera att paradiset är efter skolan. En bit in i 
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texten verkar han tycka det är roligt att skriva för då förändras texten. Det är vi och jag som 
berättar hur roligt de har när de leker cykelcross. 

Daniel skriver om två hjältar. Han skulle nog vilja vara en av hjältarna i berättelsen. Han har 
även gett sitt och en kamrats namn på hjältarna. 

 I år sex ska Daniel verkligen visa att han är en tuff kille och försöker chockera både lärare 
och kamrater med vilka filmer han ser. Flera namn från personer i hans närhet har han tagit. 

4.2.3 Disposition  
I år ett har Daniel inte någon struktur. Texten består endast av en sammanfattande inledning 
av en TV-serie.  

Texten från år två har tydliga mönster från detektivhistorier för barn. Spännande och mystiska 
uttryck finns med genom hela historien. Några exempel är (8)han hade en svart rok och 
svarta skor, (22) de jik runt runt men inga spår och (42)då vakna mögel monstret. Disposi-
tionen är kronologisk. Inledning och avslutning är korta medan händelsen är längre. Händel-
sen som börjar med ett normaltillstånd (5)de titade runt och frågade fal de hade set en kile 
med mask. Sedan trappas konflikten upp genom att (6)tillslut sa en kile att han hade set en 
som jik med mask. Brytningen är sedan (20)de 2 deKdeKtiverna måste ner i kloakerna (21)de 
komer bli falit. Avgörandet blir när (41) de 2 deKdeKtiverna jik fram och tog kronan (42)då 
vakna mögel monstret. 

Dispositionen är kronologisk i år tre. Daniel har en mycket kort inledning med en mening. 
(1)Det var en gång en Tomte som heter Tomas. Avslutningen är också bara en mening. Hän-
delsen är lite längre, nio meningar. 

 I år fyra börjar texten mitt i en dialog mellan Daniel och en kamrat. Texten berättar om deras 
cykelcrossklubb men det förutsätts att läsaren vet. Texten är kronologisk och den börjar i 
tredje person men övergår sedan i första person.  

Dispositionen är i år fem kronologisk. Texten har en kort inledning och händelse Det är svårt 
med avslutningen. Den skulle kunna vara vid (25)Dom hete Daniel och fredrik. Då har man 
fått reda på namnen som var en av frågorna i början men texten fortsätter och med två 
meningar till en ny händelse. 

Berättelsen från år sex, som är från en film, har tvära övergångar och ofta brist på samband 
”Sen gick dom hem. Sen hitta Daniel Anna maria DÖD.” Vid ett annat ställe står det ”Sen sa 
Emelie Döda inte henne så tände han lampan sen Släkte han den ” och då hade han precis 
berättat att de var vid en grotta. För att öka spänningen vaknar Daniel alltid vid samma tid-
punkt varje natt ”Så vakna Daniel 02.06. Så gick Daniel in i Badrummet.” De två första 
gångerna står det något på badrumsspegeln eller möjligtvis väggen. Tredje gången så var det 
blodigt vatten där det låg en död katt. Tretalet. Emellanåt återgår berättelsen till normalläge. 
Det förekommer mellan de gånger Daniel vaknar mitt i natten vid mening 10, 29 och 47. Ett 
exempel är vid nr 20 ”Sen gick Emelie ut och hoppa hopprep.” Texten verkar osamman-
hängande men dispositionen är kronologisk. Problemet med texten är att det är från en film 
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vilket ofta ger brist på samband eftersom den sällan visar förklaringar utan då ser men t ex var 
det utspelar sig vilket inte går i en text. 

4.2.4 Sammanhang 
I texten från år ett binds texten ihop med t ex stad – Toalettköping, problem -> Doktor Mugg 
och Kapten Filling -> stoppa Doktor Mugg. Eftersom texten inte har någon händelse finns 
inga tidsuttryck. I två meningar används ordet som för att förklara eller förtydliga. EN StAD 
SOM HETE TOLETKÖPING 

I år två hålls huvudpersonerna, de 2 deKdeKtiverna, kvar hela berättelsen igenom. I 18 av de 
43 meningerna nämns de med de 2 deKdeKtiverna, de eller vi, (vid anföring). Meningarna 
börjar ofta med ett kort subjekt, som de eller han. Annars börjar de med ett tidsadverbial som 
nu, tillslut, sen, då eller enkligen (äntligen). Och, men och som är sammanhangssignaler som 
binder ihop delar av satser.  

Tomten Tomas är med i hela texten från år tre. En ledfamilj är Grekland - >varmare och 
varmare, jete svätig, vatnet och badbyxor. Renar introduceras i obestämd form och åter-
kommer i bestämd form. Julklappar står däremot i obestämd form båda gångerna de före-
kommer. Sammanhangssignaler är t ex som, och och så.  

I texten från år fyra är huvudpersonerna, Daniel och Anders, desamma hela tiden även om 
texten ändras från tredje person till första person och då blir vi ändrat till jag. På temaplats 
finns oftast bara ett ord, varannan mening börjar med ett subjekt och varannan mening börjar 
med ett tidsadverbial som binder ihop meningarna vid den berättande delen. Sammanhangs-
signaler finns några stycken t ex och, sen och nästa dag . 

Vad bågskyttarna heter tas upp flera gånger i texten från år fem. Redan i syntaktisk mening 2 
börjar frågan och sedan fortsätter den i (13-14) men alla ville veta vad dom hete. Alla försökte 
få tag i deras namn. Daniel arbetar då med flera uttryck för samma sak vad dom hete – deras 
namn. Det återkommer även i syntaktisk mening (24-25) men då tvärt om dvs det börjar med 
deras namn – dom hete. 

Den sista texten har samma huvudpersoner igenom hela texten. Flera andra ledfamiljer finns t 
ex att Daniel vaknade 02.06, tända-släcka lampan och badrummet. Ny information ska stå i 
obestämd form och känd information i bestämd form. Exempel finns vid nr 50 där ”en DÖD 
Katt” och sedan i nr 52 ”grävde ner Katten” .  Däremot glömmer Daniel bort det i nr 49 ”Det 
blodiga vattnet” som egentligen är ny information. Texten har få sammanhangssignaler. Det 
är många huvudsatser som radas på varandra. 

4.2.5 Språk och stil 
Daniel har i år ett ännu inte lärt sig att markera meningar med punkt. Han använder nästan 
bara versaler och stavningen är nästan ljudenlig. I början av texten, det var en gång, har han 
som ordbild. Texten består av 23 ord och bara fyra av dessa upprepas.  

 F v n a V N A 
1 DET VAR  EN 

GÅNG
 EN STAD SOM HETTE 

TOLETTKÖPING
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2 OCH 
DÄR 

HENDR E 
(=DET) 

MASA  PROBLEM SOM DOKDOR- 
MUGG HAR 
JORT 

3 OCH 
KAPTEN 
FILING 

SKA    STOPA DOKDORMUG  

Figur 2. Positionsschema över texten från Daniels text i år 1. 

Positionsschemat visar att Daniel har enkla meningar men att han använder flera olika fält i 
varje mening som gör att texten känns välarbetad. Texten har både huvudsatser och bisatser.  

I år två har Daniel har Daniel skrivit en spännande detektivhistoria. Han har lärt sig de flesta 
gemena bokstäverna men han markerar fortfarande inte meningarna med punkt och stor bok-
stav. 

 F v n a V N A 
4 nu skule de två 

deKdeKtiver
na 

 hita en stulen 
krona 

 

19 och han dödar  aldrig  han  
 fast han smutgar    ner dom för han skuter 

lera 
26 sen hoppa monstret  fram  ur ett skåp 
39 de 2 

deKdeKtiver
na 

jik     in i mögel 
monstrets sovrum 

Figur 3. Positionsschema över några meningar ur texten från år två. 

Meningsbyggnaden varieras lite och det är olika många ord i olika fält. Det finns t ex huvud-
ord med bestämningar. Ett exempel är i syntaktisk mening 39 där huvudordet är sovrum och 
vi får veta att det är just mögelmonstrets sovrum. Ordförrådet är varierat med många inne-
hållsord. Dessa ord är från ordklasserna verb, substantiv, adjektiv och adverb som ger mycket 
information. Stavningen är ljudenlig men ng-ljudet börjar Daniel använda och sje-ljudet vet 
han kan stavas med sk. Imperfektformen  -de får han med ibland. Bokstäverna b och d blandar 
han ihop ibland. 

I år tre är meningsbyggnaden enkel. Meningarna börjar med ett subjekt eller tidsadverbial så 
fundamenten är korta. 

 F v n a V N A 
2 Idag skulle Tomas  dela ut alla julklappar.  
6 Tomas vart    jete svätig.  
Figur 4. Exempel på meningar från år tre. 

Den sista meningen är mer utbyggd (11) så kom ihåg om du är på nån resturang så kake 
tomten gjort maten. Daniel blandar inte ihop b och d längre. Daniel leker med ord och är med-
veten om att både Tomten och Tomas är helt lika i början.  
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I år fyra berättar Daniel vad han gör efter skolan tillsammans med en kamrat. Det verkar vara 
en sann historia. Där är meningsbyggnaden mer enformig än tidigare. Det gör att texten inte 
känns särskilt rolig att läsa. Det är huvudsatser som radas efter varandra. Huvudorden har inte 
några bestämningar. Positionsschemat visar ett litet urval av meningarna från texten.  

 F v n a V N A 
5 vi hoppade     i en timme 
6 sen drak vi    en stund 
7 vi åkte     ned för pulkabaken 
 och hoppade     sen 
8 sen åkte vi    ned för en rusibana 
9 det var    roligt  
Figur 5. Urval av meningar från texten i år fyra. 

Ordförrådet varieras inte. Många ord upprepas onödigt ofta exempelvis hoppade upprepas 
fyra gånger, hela frasen det var roligt upprepas också. Daniel har börjat sätta ut punkter på 
sina texter, ibland på rätt ställe. Initial versal på namn finns och ibland vid nya meningar. 

Meningsbyggnaden är enkel. Se positionsschema. 

 F v n a V N A 
6 de  hade  med sig sina magiska pilar  
19 han vart  genast  ferbanad  
 och kom     till sin 

sån 
Figur 6. Några meningar från år fem. 

Daniel har bara med en replik (22)det var bara en barn lek sa de två bågskytarna och den 
passar bra in. Repliken är inte markerad. 

I år sex är stilen att skriva en rysarhistoria. Det märks i korta snabba meningar. I positions-
schemat visas det att meningsbyggnaden är mycket enkel och inte varieras.  

 F v n a V N A 
44 Så vart ungen   rädd.  
45 så åkte Dom    hem. 
46 Sen så var Det    kväll.  
47 Sen vakna Daniel    02.06. 
48 Så gick han    in i Dadrumet. 
Figur 7. Urval av meningar från texten i år sex. 

Texten består av huvudsatser och några olika bestämningsdjup av huvudorden är svåra att 
hitta. Det finns några i de första meningarna. I fundamentfältet står oftast bara ett formord 
som t ex Så, Sen eller Och. Meningarnas början har ibland versal och namnen har det oftast. 
Ibland finns ord med initial versa mitt i en mening lite omotiverat. Däremot stavar Daniel t ex 
DÖD med versaler för stilens skull. Stavningen är oftast bra och de fel som finns är med 
dubbelteckning t ex badrumet, hete och grane. Det finns även flera talspråkliga uttryck och 
slangord t ex käka, e (är) och son (sån=sådan). 
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4.2.6 Daniels utveckling 
Texten från år ett om Doktor Mugg och Kapten Filling är mycket kort vilket de ofta är i år 1. 
Daniel skriver om ett ämne som han tycker är intressant precis som han skulle ha berättat det 
muntligt. I år två skriver Daniel sin långa berättelse om deKdeKtiverna. I den märker man att 
han tycker det är roligt att skriva. I texten om Tomten Tomas som hamnar i Grekland av miss-
tag kan man se fantasi och humor. Cykelcrosstexten från år fyra är troligtvis en sann be-
rättelse. Sagan om de två bågskyttarna är en fantasifull text medan Kurragömma är ett referat 
från en film. Där visar han inte egen fantasi. 

En tänkt läsare kunde under de första skolåren följa med och förstå hans texter. På mellan-
stadiet blev texterna mer svårlästa. De är inte så sammanhållna och händelserna bearbetas 
inte. Daniel är längre i tankarna än han skrivit ner och han verkar inte ha läst igenom texterna. 
Han verkar mer vilja visa sin tuffa sida . Han tar också sitt eget namn med i alla texterna från 
mellanstadiet. Man kan även märka ett visst motstånd mot att skriva och att vilja chockera. 

Dispositionen är hela tiden kronologisk. Daniel har en viss struktur ofta med en kort inled-
ning. I år fyra börjar han texten mitt i en dialog. År två har den längsta inledningen. Avslut-
ningen är tydlig i år två, tre och sex.  

När det gäller sammanhanget kan Daniel hålla kvar ledfamiljer och alla referenter på ett bra 
sätt. Sammanhangssignaler är ofta och, men, så och som.   

Meningsbyggnaden är bra där Daniel kommer ihåg att skriva alla ord. Han har ett bra ord-
förråd och skriver ibland bestämningar till huvudord. Han kan variera uttryck som t ex vad 
dom hete – deras namn och Tomten Tomas med allitteration. Bra och varierat ordval i flera av 
hans texter. Daniel prövar olika sätt att skriva bl a i texten från år fyra att börja mitt i dialog, 
och att växla från första till tredje person. Det är dock inte medvetet utan där försvann den 
största oviljan att skriva. Upprepningar är också något han använder t ex klockan 02.06 i 
texten från år sex, dvs tretalet. 

 

4.3 Lenas texter 
vt år 1 

(1)Det VAR ENGONG. EN FLiKA SÅM JiK uT i SKOGEN MEN DÄR BOR EN VARuLV 
OCh (2)HON JIK iN i GROTAN(3) DÅ SÅG HON MASA MENiSKOR MEN (4)DÅ KÅM 
VARuLVEN DÅ DÅG HON  
 
vt år 2             
Kanninen Mufins!           
(1)Mufins är en kannin. (2)Hon är brun. (3)Hon är knäpp. (4)Hon är snäll. (5)Hon är söt. (6) 
Hon är rädd av sig. (7)Hon gillar mest att vara i buren. (8)Hon har ett Syskon hon heter 
pricken.(9) Mufins älsklings färj är brun.(10) Hennes älsklings numer är 2.                  
(11)Men nu Ska Jag beretaom tomten (12)Den är Stor. (13)Det finns granar där. Och gungor. 
Och stacket.                
(14)Nu ska ni få Höra en sagaommufins. (15)Det var en gång en kannin som hete Mufins. 
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(16)När Jag sprang med henne på tomten stana vi. (17)Men När Jag tita bort tog hon av sig 
koplet och sprang under Haltan. (18)Då Stanna hon Där hela natenoch halva dan. (19)när hon 
kom ut Jaga vi in henne under trapan och tog henne. (20)Sedan sate vi in henne i buren. 
(21)Då vart allt bra igen.  

ht år 3 
Sagan om den tjuka nallen. 
(1)Det var en gong en nalle (2)han var brun och hade svarta ögon.(3) Han heter Tedan (4)han 
var glad. (5)En dag när Tedan  Skule gå ut och gå fick han ont i magen och huvudet. (6)Då 
kåla Tedan om han var tjuk. (7)Oj! Skrek teddan han hade 41 grader. (8)Och nu fick han jete 
ont i magen.  (9)Han var tvungen att ringa  ambulansen. (10)när ambulansen kom låg Tedan 
av-svimad på golvet! (11)Ambulans-sjukvårdarna in med en bår dem lyfte försiktigt upp 
Tedan i båren. (12)när Tedan vaknade låg han en säng på sjukhuset. (13)Brevid Tedan låg en 
tjej nalle. (14)Hon hete Nina (15)Tedan och Nina vart kompisar när de burja prata med 
varandra. (16)Nina vart lite kär i Tedan och Tedan i Nina. (17)Nina och tedan va båda 
tvungna att åperera sig. (18)När dä var färdigt var dem tvungna att vila. (19)När de jick hem 
vart dem i hop. och fick ungar. (20)Dåm hete Ted Fred Ned. (21)och så levdedem lyckliga i 
alla sina dagar.  
 
ht år 4 
Basketbollen Eggbert! 
(1)Det var en gång en basketboll som heter Eggbert.(2) Han bor i en baskethall som är gätte 
stor. (3)som du säkert vet så är basketbollar till för att spela basket med. (4)och alla bollar vet 
hur man gör utom Eggbert. för eggbert var så ful så ingen ville anvenda honom. (5)Så Eggbert 
hade ju aldrig chansen att lära sig. (6)men en dag var alla bra basketbollar upptagna så 
domarn tvungern att ta Eggbert. Och då vart Eggbert gette rädd. (7)Men han fick inte dara för 
då avslöjar han basketbollarnas hemliga liv. (8)Och så komm dom till mitt planen. (9)Oj vad 
Eggbert vart rädd (10)alla bollarna tittade på. (12)Så Eggbert tykte inte alls det var svårt. För 
han behövde inte göra någonting (13)det var ju gätte enkelt. (14)Så Eggbert vart tvetad och 
ren. (15)Och så alla han stutsiga dagar.  
 
ht år 5 
Renen och Räven! 
(1)Det var en gång en ren som var ovän med en räv. (2)En dag när räven(felskrivet det ska 
vara renen här) var ute och gick så träffade  hon räven (3)då sa räven: 
-Ska du hem o gosa med din lilla mamma? 
(4)Då sa renen:  
-Nej hur så? 
(5)-Tror du du är tuff eller mamma-renen? 
(6)-Äch 
sa renen och gick. 
(7)men så kom ett lejon och bet henne och hon skrek 
-HJÄLP!!! 
(8)Räven hörde och tänkte: 
-Jag kan ju inte låta henne dö. så han sprang och sprang (9)när han kom fram låg renen där 
med ett bett i benet. (10)Lejonet cirklade runt henne. (11)då kom räven rusande och skrek  
-Låt henne vara! 
(12)Lejonet vart rädd och sprang 
(13)-Tack 
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sa renen, och så vart de vänner och (14)räven tog hand om renen. så renen och räven mår bra 
nu! 
Slut! 
 
ht år 6 

Den hemsökta trädgården 
(1)Det var en mörk kväll i september. (2)Sandra var på väg hem från basketträningen. (3)Men 
när hon kom hem var dörren låst och(4) Sandra hade ingen nyckel med sig. (5)Hon kom på att 
hennes föräldrar var på föreldramöte. (6)Hon satt sig på trappen, (7)Och plötsligt så såg hon 
en buske röra på sig i det vind-stilla vädret. (8)Hon tyckte det var underligt så hon gick dit för 
att undersöka saken. (9)Men när hon kollade i busken så var det ingen där (10)och den 
skakade inte längre. (11)Hon blev lite små rädd och började gå tillbaka till trappen. 
(12)Busken började skaka igen (13)men den här gången lät det också (14)det var ett 
oförklarligt ljud. (15)Hon gick halvägs till busken. (16)Det lät högre och högre för var steg 
hon tog. (17)När hon stannade upp kännde hon en hand som slog sig mot hennes. (18)Den 
drog henne mot den låtande och skakande busken. (19)Men i sista sekunden slet hon sig låss 
och sprang till andra sidan huset. (20)Där såg hon en bil (21)så hon spreng ut på vägen för att 
Hämta hjälp.(22) Bilen stannade (23)och Dörren öppnades (24)och det dröjde inte länge innan 
Sandra märkte att bilen var tom. (25)Den här gången kännde hon hur två händer grabbade tag 
i hennes (26)dem drog in henne inibilen och körde henne till busken. (27)Sandra var skräk-
slagen. (28)Dem drog henne in i busken. (29)Hon såg hur en vass kniv närmade sig hennes 
hals. (30)hon känner hur ennu en hand tog henne Men drog den här gången ut henne ur 
busken. (31)När hon kom ut såg hon bara en skugga som försvann runt hörnet (32)Hon sprang 
efter Men ingen var där. (33)Sandra hittade aldrig sin räddare (34)Några veckor senare satt 
hon åter igen på trappan. Men ingenting hände och inte nästa gång heller. (35)Hennes 
föräldrar kom hem igen (36)och sandra kännde sig äntligen trygg igen. 
Slut! 
 

4.3.1 Helhetsbedömning 
Lena har i år ett gjort en saga som slutar olyckligt med att huvudpersonen dör. Tanken för 
Lena skulle även kunna vara att det är en spökhistoria. Texten har mycket fantasi även om det 
är taget från andra berättelser.  

På våren under år två skriver Lena egentligen tre texter. Först skriver hon om sin kanin där 
hon beskriver honom väldigt väl. Sedan skriver hon som jag ser det lite omotiverat om tomten 
där kaninen bor och till sist en händelse om kaninen. I den här berättelsen är det inte fråga om 
så mycket fantasi utan det är verklighet. 

I år tre skriver Lena Sagan om den tjuka nallen. Det är en saga om när nallen Teddan som 
blev sjuk och fick ligga på sjukhus. Där blev han kär i tjejnallen Nina. Den här sagan slutar 
lyckligt. Lena visar här att hon har mycket fantasi eftersom jag inte tror att det är mycket som 
är taget från andra berättelser. 

Både från år fyra och från år fem har texterna ett allvarligt tema bakom den ytliga lite barns-
liga handlingen. År fyra handlar texten om en rädd basketboll och hur han blir av med 
rädslan. Det är en fantasifull saga eller fabel. Texten från år fem handlar om en räv och en ren 
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men temat är om att retas. Den handlar om att vara tuff, retas och sedan ångra sig och hjälpa 
den man retat. 

Den sista texten från Lena, skrivprocessuppgiften, är en rysare. Ingen säger något, bara ljud 
hörs och man kan förstå och nästan känna att (27) Sandra var skräk- slagen.  

4.3.2 Funktion 
Kommunikativ funktion 

I den kommunikativa funktionen kan texten från år ett inte stå på egna ben eftersom läsaren 
inte kan förstå allt. Ett exempel är att (3) DÅ SÅG HON MASA MENISKOR. Vi får inte veta 
deras funktion, vad de gjorde där eller om de ville hjälpa henne osv.  

Texten från år två, där Lena berättar om sin kanin, börjar med en lång beskrivning om ut-
seende, egenskaper, familj och vad hon gillar. Läsaren får veta mycket om kaninen. Sedan får 
vi veta en del om tomten där kaninen bor. Som läsare kan det vara svårt att förstå hur det 
hänger ihop med kaninen. Textens avslutning är en händelse om kaninen men det känns som 
det börjar på en helt ny berättelse. (15) Det var en gång en kannin som hete Mufins.  

Från år tre kommer sagan om Teddan när han blev tjuk. På sjukhuset blir han kär i Nina.(19) 
När de jick hem vart dem i hop. och fick ungar. 

Texten om Eggbert är en saga med en del livsvisdomar som Lena vill förmedla, nästan som en 
fabel. Berättelsen kan stå för sig själv även om hon inte berättar allt. Ett exempel är (14) Så 
Eggbert vart tvetad och ren. Vi får aldrig veta varför han skulle vara tvättad och ren. Poängen 
i texten är ändå tydlig och klar. 

Att våga ångra sig när man gjort fel och sedan göra rätt skriver Lena om. Det är alltid ett 
aktuellt ämne och här låter hon det handla om en ren och en räv som till slut blir goda vänner. 

Rysaren från år sex förmedlar en spänning och mystiska oförklarliga händelser bland annat 
beroende på ordval som t ex oförklarligt ljud, kännde hon en hand och en skugga som för-
svann. Lena känner nog själv spänningen i berättelsen och glömmer då en del förklaringar så 
texten står inte helt på egna ben. Det är bara i rubriken Den hemsökta trädgården vi får veta 
att det är något övernaturligt och vi läsare får inget svar på vad det var i trädgården.  

Kognitiv funktion 

Texten från år ett har ganska slumpvis utvalda meningar som inte riktigt hålls samman.  

Lena har i år två delat in texten i olika delar. Varje del för sig är sammanhållen, logiskt in-
delad och avgränsad.  

Texten om den tjuka nallen hålls ihop och är ganska tydlig. Händelserna bearbetas inte sär-
skilt djupt. 

I år fyra är texten tydlig och den hålls ihop och är väl avgränsad. Texten ”pratar” med läsaren 
(3)Som du säkert vet så är basketbollar till för att spela basket med.  
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I år fem har texten mycket dialog. Eftersom Lena är nybörjare med att skriva dialog så blir det 
mest bara pratigt. Texten utvecklas inte så mycket. Känslorna som renen har får vi inte veta 
mycket om. 

Den hemsökta trädgården har ingen dialog alls. Det är inte många känslor som beskrivs heller. 
Däremot är händelserna konkreta och tydliga och texten har en väl avgränsad handling. 

Social kommunikation 

Lena berättar en saga så som hon tycker att sagor ska berättas. Sagor kan vara läskiga nästan 
som spökhistorier. 

I år två beskriver hon kaninen och hon gör så som hon tror läraren vill det vill säga att hon ska 
skriva en lång berättelse. Kanske såg hon kamraterna skriva längre berättelser än hon gjort 
från början. I sagan om den sjuka nallen skriver hon precis som lågstadiebarn brukar göra. 
Hon visar att hon kan skriva en riktig saga som börjar med Det var en gong och avslutas med 
och så levde dem lyckliga i alla sina dagar. 

I texten om basketbollen är den yttre handlingen barnslig men Lena tar upp ett allvarligt tema 
och försöker ha ett vuxet och lärande språk.(3)som du säkert vet…  och (5) Så Eggbert hade 
ju aldrig fått chansen att lära sig. Hon försöker även att göra det lite komiskt i avslutningen 
men där blir det nog lite fel (15)Och så alla han stutsiga dagar.  I texten ska man lära sig att 
ge alla en chans och att man måste möta sin rädsla för att bli av med den. 

Även i Renen och Räven!,som är både en söt och tuff berättelse med mycket dialog, finns en 
sedelärande tanke med. Några tuffa repliker finns med men texten i sin helhet framställs inte 
som tuff eller upprorisk. 

I år sex vill Lena säkert göra en riktigt läskig rysare. Hon hade säkert lyckats ännu bättre om 
hon beskrivit känslorna Sandra hade. (29)Hon såg hur en vass kniv närmade sig hennes hals. 
Vi får inte veta hur det känns i det läget. 

4.3.3 Disposition  
I texten från år ett kan man inte säga att det är någon ordentlig struktur. Med mycket god vilja 
kan man se den första meningen som en inledning där man får reda på huvudpersonerna och 
vilken plats händelsen ska utspela sig. (1)Det VAR EN GONG. EN FLIKA SÅM JIK uTi 
SKOGEN MEN DÄR BOR EN VARuLV Avslutningen blir då DÅ KÅM VARuLVEN DÅ DÅG 
HON  

Från år två har texten heller inte någon struktur eftersom det är tre separata delar. Hon har inte 
bestämt från början vad det ska handla om utan kommit på vartefter hon skrivit. Kanske me-
nar Lena att det är en text med en slags styckeindelning. Den första delen beskriver kaninen, 
den andra berättar om tomten som kaninen bor på och den tredje en händelse som när kaninen 
rymde. Den delen är skriven i första person.  

I år tre finns det en klar struktur. I inledningen får vi en beskrivning av huvudpersonen (2) 
han var brun och hade svarta ögon. Sedan följer två olika händelser. Först blir Teddan sjuk. 
Den konflikten blir tydlig vid (7) Oj! Skrek teddan han hade 41 grader. På sjukhuset ligger 
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Nina. (13) Brevid Tedan låg en tjej nalle. Där är det normalläge. Ytterligare en konflikt som 
fördjupas blir det i (16) Nina vart kär i Tedan och Tedan i Nina. Avslutningen slutar med (21) 
och så levdedem lyckliga i alla sina dagar.  

År fyras text har en kort inledning, händelse och ett ordentligt avslut. Där finns en konflikt 
som fördjupas vid syntaktisk mening nr (6) men en dag var alla bra basketbollar upptagna så 
domarn… Avslutningen börjar vid (12) Så Eggbert tyckte inte alls det var svårt . För han 
behövde inte göra någonting. 

Texten Renen och Räven! har en mycket kort inledning där vi bara får reda på vilka huvud-
personerna är och vad det ska handla om. (1) Det var en gång en ren som var ovän med en 
räv. Avslutningen är (14) och så vart de vänner och räven tog hand om renen. så räven och 
renen mår bra nu! Slut!  

Rysaren, Den hemsökta trädgården, har en bra struktur. Inledningen består av sex stycken 
syntaktiska meningar och börjar med (1) Det var en mörk kväll i september. Händelserna är 
från mening (7) Och plötsligt så såg hon en buske röra sig. Där fördjupas konflikten och 
sedan fortsätter den bara fram till mening 32. Därefter kommer avslutningen (33) Sandra 
hittade aldrig sin räddare. 

4.3.4 Sammanhang 
I texten från år ett är flickan med i nästan varje mening. I de senare meningarna är flickan 
med som pronomen, det vill säga hon. Varulven introduceras i obestämd form och kommer 
tillbaka i bestämd form på slutet. Sammanhangssignaler som binder ihop satser är t ex som, 
och och men. 

I år två har Lena Muffins med som en ledfamilj genom hela texten. I den sista delen finns 
även jag med. Det finns några få sammanhangssignaler mestadels och. 

Teddan är huvudperson och följs hela texten. På sjukhuset blir även Nina en viktig person. 
Andra ledfamiljer är tjuk -> ont i magen och huvudet-41 grader och av-svimad eller ambu-
lansen -> ambulans-sjukvårdarna, bår och båren. Ambulansen förekommer i bestämd form 
när det introduceras första gången Det beror säkert på att det är ett för Lena alldeles självklart 
begrepp. Bår introduceras däremot i obestämd form först för att sedan återkomma i bestämd 
form, båren. Sammanhangssignaler finns en del t ex och, men och när.  

I år fyra är Basketbollen Eggbert med som huvudperson och finns med i hela texten. En led 
familj är t ex baskethall -> spela basket, basketbollar och planen. En annan är gette rädd -> 
darra och rädd.  Sammanhangssignaler finns flera olika som, så, för, och och men.  

Texten från år fem kan få ett sammanhang om man ändrar på ett ställe i mening (2) En dag 
när renen var ute… Lena har skrivit fel där! Då stämmer det med berättelsens huvudpersoner. 
Referenterna förekommer ofta som motsatser t ex ovän – vänner, gosa – tuff, sprang och 
sprang – cirklade runt – kom rusande. Några sammanhangssignaler finns t ex som, och, så, 
med och då. 
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I år sex är Sandra huvudperson och förekommer även som hon, henne och hennes. En led-
familj är ..en buske röra på sig.. och den introduceras i syntaktisk mening nr (7). Sedan åter-
kommer den i (9)..hon kollade i busken.., i (12-13) både skakade och lät busken. Sedan är det 
en annan ledfamilj som är mer framträdande, bilen. I mening (26) finns både bilen och busken 
med dem drog in henne inibilen och körde henne till busken. Busken fortsätter att hänga med i 
flera meningar till. Flera gånger när Lena introducerar något nytt kommer det i obestämd form 
första gången för att vid ett senare tillfälle återkomma med bestämd form. Det gäller t ex både 
busken och bilen. Sammanhangssignaler finns flera t ex som, när, och, men och så.  

4.3.5 Språk och stil 
Lena har i år ett inte lärt sig att markera meningar med punkt och stor bokstav. Hon använder 
nästan bara versaler.  

 F v n a V N A 
2 HON JiK     INI GROTAN 
3 DÅ  SÅG  HON   MASA 

MENISKOR 
 

Figur 8. Positionsschema över några meningar från texten i år ett. 

Meningarna är ofta enkla huvudsatser och huvudorden har sällan bestämningar. Ett undantag 
är i mening tre där människor är huvudord och massa är en bestämning. Ordförrådet är bra för 
år ett. Det är många innehållsord som sällan upprepas. Stavningen är ljudenlig men man ser 
att hon inte är helt säker på alla ljud. Ett exempel är DÅG i sista meningen som säkert ska 
vara dog. 

I år två har den första delen många korta huvudsatser. Se exempel i positionsschemat. 

 F v n a V N A 
4 Hon  är     snäll.  
19 När hon kom 

ut 
jaga vi in  henne under trapan och 

tog henne. 
Figur 9. Två meningar ur texten från år två. 

I den sista delen kan man se att hon skriver längre och mer innehållsrika meningar. Lena har 
även lärt sig att markera meningarna med stor bokstav och punkt och det är ofta på rätt ställe. 
Hon använder alla gemena bokstäver. Stavningen är oftast ljudenlig enligt hennes eget tal-
språk men hon har också upptäckt dubbelteckning. Ordförrådet är varierat. 

I Sagan om den tjuka nallen har Lena börjat använda fler bestämningar till huvudord. 

 F v n a V N A 
10 När ambulansen 

kom 
låg Tedan    av-svimad på 

golvet. 
12 När Tedan 

vaknade 
låg han    i en säng på 

sjukhuset. 
Figur 10. Ur texten från år tre. 
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Meningarna är längre. Lena blir mer säker på punkt och stor bokstav. Det saknas bara på ett 
par ställen. Hon använder även några utropstecken. Även namnen har initial versal. 

I år fyra är flera av positionerna ifyllda och det är även flera ord i de olika positionerna. 

 F v n a V N A 
2 Han bor  i  en 

baskethall 
som är gätte stor. 

3 Som du säkert 
vet så 

är basketbollar till 
för 

attspela basket med.  

Figur 11. Två meningar ur texten från år fyra. 

Det är färre innehållsord ur ordklasserna substantiv, adjektiv, adverb och verb till förmån för 
fler formord. Dessa ger flyt i texten. Lena har lärt sig stavning med dubbelteckning. Det är 
endast på några få ställen som det är dubbelteckningsfel. Några exempel är dock dara, komm,  
tykte och tvetad. Texten är skriven med skrivstil. 

I år fem har Lena skrivit en dialog. Hon använder talstreck och varje replik börjar på ny rad. 
De korta replikerna ger dialogen ett pratigt intryck. Dialogen har också gjort det svårare att 
använda punkt och stor bokstav på rätt ställe. Stavningen är bra och jag hittar endast ett 
stavfel, Äch!. Ett dialektalt ord, vart (blev), förekommer två gånger. 

I år sex är meningsbyggnaden mer varierad och huvudorden blir mer och mer utbyggda med 
olika bestämningar. (18) Den drog henne mot den låtande och skakande busken. Låtande och 
skakande är bestämningar till busken. I mening 31 är skugga huvudord, som försvann har 
bestämningsdjup 1 och runt hörnet bestämningsdjup 2. 

 F v n a V N A 
8 Hon tyckte    det var 

underligt. 
 

 så hon gick     dit för att 
undersöka saken. 

24 Och det dröjde 
inte länge innan 
Sandra 

märkte    att bilen var 
tom. 

 

Figur 12. Två meningar ur Lenas text från år sex. 

Några stavfel fler än i förra texten men det beror säkert på att det är en längre text med betyd-
ligt svårare ord. Något särskrivet ord finns också med. 

4.3.6 Lenas utveckling 
Lena lär sig mer och mer om skrivandet. Hon prövar sig fram på olika sätt. Hon skriver sagor 
och berättelser om allvarliga teman och otäcka rysare. Hon använder verkligen sin fantasi. 

I sin kommunikation med en tänkt läsare blir hon även mer och mer medveten om att hon t ex 
måste förklara vad hon tänkt. I den första berättelsen är det bara slumpvis utvalda meningar 
som inte hålls samman. I år två berättar hon t ex inte att kaninen Muffins är hennes kanin. Det 
förutsätter hon att läsaren vet. Hon försöker göra som hon tror att läraren vill – att hon ska 
skriva en lång berättelse. Då blir de olika delarna inte sammanhållna. Sagan om Den tjuka 
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nallen är en riktig saga som börjar med Det var en gong en nalle…. och slutar med och så 
levde dem lyckliga i alla sina dagar.  Däremellan är det en konflikt som trappas upp och till 
sist löses. I år fyra och fem tas allvarliga problem upp. Rädsla som leder till att man vågar och 
en tuff räv som till slut ångrar sig och gör rätt. Dessa är båda sedelärande. I Den hemsökta 
trädgården från år sex skriver Lena om det oförklarliga i en rysare. Den är spännande bland 
annat beroende på ordval.  

I år ett finns ingen struktur men den utvecklas och i år tre ser man en tydlig struktur med 
inledning, händelse och avslutning. Hon har även en tydlig kronologisk disposition från år tre. 
Sedan börjar Lena att pröva sig fram i andra genrer och strukturer. En fabel och därefter en 
text med dialog gör hon i år fyra och fem. Skrivprocessuppgiften i år sex är en riktig rysare 
med bra struktur.  

Sammanhangen i berättelserna blir även de bättre och bättre hela tiden. Referenter och led-
familjer finns med hela tiden men i de lägre årskurserna är det inte så många och tydliga. Från 
år tre blir det mer och mer tydligt. I år fyra och fem blir de åter mer otydliga. Där experimen-
terar Lena med nya sätt att skriva. I år sex håller referenter, ledfamiljer och sammanhangs-
signaler ihop det bra. Ännu bättre är det i hennes nästföljande version som jag inte tagit med 
här eftersom den är bearbetad vilket ingen av de andra berättelserna är. 

 

4.4 Mikaels texter 
vt år 1 
(1)Det var Eo Gig PAP MIKAEL ZOO (2)AJA MIKAEL inte BAN. (övers. Det 
var en gång en apa som hette Mikael. Han bodde på Zoo. –Aja, baja Mikael, inte ta banan.) 
 
vt år 2                   
Sune                
(1)Sune är snel ibland (2)i bland är Han eklak (3)en gång Sat jA och Läste (4)då kom SUNE 
och börja at kasta kudar på mej. (5)Han sparks och sLos och tar knyt näven  

ht år 3 
Sagan oM i resiN ParK 
(1)Det va en gång Nåra MeNiSKar SOM  SKULe UNDer söKa DiNiSArge. (2)Då FiK åK bil 
Ut tiL iresi ParK SKOgen. (3)Där FanS Det Stora bUrar MeD DiNO Sarger SOM tireX och 
brai KUSargUS (4)Det är MaSa träD och Vexter SOM Va KONStiga. vEXTER (5)Det Va 
jete Falit at åKa iN DIt. 
(6)SeNSKULE DOM åKa ViDare (7)Då KOM eN DiNOSare. ryMDe (8)eN tirex jÖMDe seg 
BaKOM eN busKe och treD (9)och SeN Spra Ng. FraM (10)SeN Då FiK HaN och HOn FiK 
SKÖra FÖr FULt tIL BaKa (11)FOrt SKÖr Fortare Sa HON anarsk BLir Vi tireX Mat åt 
HONOM. (12)Det ViL DU VeL INte BLi tireX Mat. HeLer (13)Vi KOr Så FOrt SOM VI 
KaN Sa HaN (14)Se FraM FÖr HaN KOMer Där i SteLe FraM FarOS Sa HON. (15)VeND 
Sa HON (16)MeNeN tirex tiL va Där (17)SKÖ åt SiDaN (18)OKej sa HaN (19)Så SKÖrDe 
HaN Dit sa Ha. (20)SeN KOM Det eN BraKUarges (21)Det SKÖrret MeLaN BeNa (22)SeN 
KOM DOM Ut. 
 
ht år 4 
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(1)Det var en gång en tomte. Som Heter Sture. (2)Var en DUM toMte. (3)Han snodede Barns 
Jul KlaPar (4)Sen la Han i Stenat i Paketen. (5)Sen när Barnen Skulle öpna sina Paket låg det 
Stenar i. (6)Då vart doM ledsna. (7)Men den duma toMten vart glad. (8)tillSlUt Var Stugan 
Full OCH eksploderade.  
Slut. 
 
ht år 5 
(1)Det var en gång ett monster. (2)Han hete Peter. (3)Peter liger  bara i sin grota och sover. 
(4)Han har bloa ögon och lång. (5)Men nu har han tråkit. (6)Så han jik och för störde staden. 
(7)och han var veldit hungrig. (8)så han åt höghus. (9)så polisen kom (10)men dom vart 
potatis mos an dom.(11)Sen kom pansavannar (12)dom vart slegor atkasta till kina (13)och 
sen kom alla män med vapen och sjöt han (14)men han blev bara störe och störe (15)sen kom 
alla saker man kunde sjuta med (16)då när det sjöt vart han 10.000 meter  hogre än törut 
(17)men sen kom en bäbis och peta på så flög han till sina. 
Slut. 
 

4.4.1 Helhetsbedömning 
På våren i år ett har Mikael svårt att göra sig förstådd när han skriver. Trots att han har en lapp 
som han skriver av en del ord så är det svårt att få med allt.  

Ett år senare i år två skriver Mikael om sin lillebror. Då förstår man honom helt. Det handlar 
om en verklig händelse, något han vet mycket om nämligen syskonbråk. 

På hösten i år tre skriver Mikael en lång berättelse som är en referat från Jurassic Park. 

I år fyra skriver Mikael en berättelse om en tomte som lägger stenar i barnens paket. Där har 
han använt sin egen fantasi. 

Berättelsen från år fem handlar om ett monster som bara växer. Han kastar en massa saker och 
förstör en stad. Även här visar Mikael att han har fantasi. 

Mikael har inte lämnat det första utkastet till skrivprocessuppgiften utan bara en bearbetad 
och rättad version så därför är den inte med. 

4.4.2 Funktion 
Kommunikativ funktion 

I år ett kan Mikael inte kommunicera med en tänkt läsare. Texten är inte läsbar om man inte 
vet vad det står.  

Redan i år två kan Mikael kommunicera med sin text när han berättar om hur jobbiga små-
syskon kan vara. (4) då kom SUNE och börja at kasta kudar på mej.  

Sagan  oM i resin Park skriver Mikael i år tre. Det är en lång berättelse om filmen Jurassic 
Park. Han har haft mycket att berätta och är själv inne i berättelsen så andra kan tycka det är 
svårt att förstå. Mikael glömmer bokstäver och ord. Ibland skriver han fel ord och har inte rätt 
på grammatiska böjningar.  
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Texten om den dumma tomten Sture som la stenar i barnens paket är från år fyra. Den är 
kortare och mer gjord själv, vilket då tar längre tid att komma på och skriva ner så tankarna 
hänger med. Mikael lever sig inte in i den på samma sätt som filmen. Det gör att det inte 
saknas så många ord. 

I berättelsen från år fem om monstret Peter måste man ha hela texten för att förstå. Det är 
utelämnade ord och fel ord som han skrivit dit. 

Kognitiv funktion 

Det finns ingen kognitiv funktion i texten från år ett som jag kan se. Mikael kan inte använda 
texten som ett redskap för tänkandet. 

I år två sorterar Mikael ut att syskon ibland är snälla och (2)ibland är Han eklak Mikael 
berättar vad syskon gör när de är elaka.  

Från filmen har Mikael skrivit ett referat. Det kan vara för att han tycker filmen är så bra och 
att han kommer ihåg den. Han kan mycket om dinosaurier och klassificerar olika arter. 

I texten om tomten använder Mikael texten för att sortera. Tomten blir glad och barnen blir 
ledsna när de öppnar sina paket med stenar. Då arbetar han med motsatser. 

Monstret i år fem är hungrig (8) så han åt höghus. …  (10)men dom vart potatis mos… På så 
vis sorterar Mikael olika begrepp om att äta. För övrigt staplas många olika händelser på 
varandra utan att utvecklas. 

Social funktion 

I år ett har Mikael stora svårigheter att få ner något på pappret alls. 

Från år två när Mikael berättar om småsyskon som bråkar så menar Mikael att det bara är 
småsyskon som bråkar. Det är bara hans lillebror som slåss och retas inte han själv. 

Jurassic Park är en mycket bra film tycker Mikael och han visar hur kunnig han är om olika 
dinosaurier och om de är köttätare eller växtätare. 

Med texten om den dumma tomten från år fyra vill Mikael göra en text som läsaren skrattar 
åt. Det är i upplägget nästan som en Tom & Jerry-film med en explosion på slutet. 

I år fem vill Mikael också göra en text med humor. Humor för honom är t ex att i berättelsen 
förstöra staden och att det kommer pansarvagnar som (12) dom vart slegor at kasta till kina 
och det slutar med (17) men sen kom en bäbis och peta på så flög han till sina.  

4.4.3 Disposition 
I år ett kan man inte se att texten är kronologisk eller att det finns någon händelse/konflikt 
som utvecklas eller löses. Möjligen kan man tänka sig att Mikael tar en banan som han 
egentligen inte får ta men i hans egen text förstår man inte det . Det är bara för att vi har en 
nedskriven översättning vi vet det. Berättelsen är skriven i tredje person även om apan har 
hans namn. Det kan bero på att det är det enda han är säker på att han skriver rätt. 



48 
 

Texten om Mikaels lillebror är kronologisk, har en inledning och en händelse men någon 
avslutning har han inte. Det har han glömt. Berättelsen är skriven i första person. Det är 
normalläge när (3)en gång Sat jA och Läste . Sedan trappas konflikten upp med att (4) då kom 
SUNE och börja at kasta kudar på mej.  

I texten från år tre om Jurassic Park finns en bra inledning som beskriver t ex hur det såg ut på 
platsen. Händelsen är att människorna ska åka ifrån en dinosaurie som har rymt. Det trappas 
hela tiden upp (10) SeN FiK HaN och Hon FiK SKÖra För FULt tiL BaKa. Det är en mycket 
kort avslutning (22) SeN KOM DOM Ut.  

Texten om tomten har en kronologisk disposition. Den har inledning, händelse och avslutning 
även om den inte är så tydlig. 

Monsterberättelsen har kronologisk disposition. Inledningen där t ex huvudpersonen beskrivs 
utförligt, (4)Han har bloa ögon och lång, är flera meningar lång. Händelsen utvecklas och 
(16) då när det sjöt vart han 10.000 meter högre än förut. Avslutningen är (17) men sen kom 
en bäbis och peta på så flög han till sina. Slut.  

4.4.4 Sammanhang 
Texten från år ett har en ledfamilj, apan -> zoo ->banan. För övrigt finns inga sammanhangs-
markörer i texten. 

I år två finns fler ledfamiljer, snäll ->elak är de egenskaper som lillebror har, kasta kuddar -
>sparkas -> slåss -> ta till knytnäven är sådant som lillebror gör. Texten har två huvud-
personer, Sune - Han och jA – mej.  

I Sagan om Jurassic Park finns flera ledfamiljer dinosaurier -> tyrannosaurius rex -> 
brachusaurius, skogen -> växter -> träd - > buske och även burar -> rymde -> gömde.  Några 
sammanhangssignaler är och, så och som.  

Tomten Sture från år fyra har också några ledfamiljer dum -> snodde -> la stenar och 
julklappar -> paket som är synonymer. Barnen blev ledsna när tomten blev glad är motsatser. 
Men, som och och är sammanhangssignaler. 

I monsterberättelsen från år fem finns exempel på ledfamiljer pansarvagnar -> släggor -> 
vapen -> sköt. Sammanhangssignaler är t ex och och så. Monstret, han och Peter är referenter 
på huvudpersonen. 

4.4.5 Språk och stil  
Texten från år ett skriver Mikael mestadels med versaler. Några av bokstäverna är också 
felvända t ex J och P vilket jag inte kan visa på datorn. Mikael har fått hjälp med några ord 
som han har framför sig på en lapp. Det är även svårt att skriva av. Det var en gång har 
Mikael som en ordbild och han minns de två första orden helt. Av de andra två kommer han 
ihåg några bokstäver.  

I år två skriver Mikael korta enkla meningar själv som är fullständiga när han inte glömt något 
ord. 
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 F v n a V N A 
1 Sune är    snel ibland 
2 ibland är han   eklak  
3 en gång Sat jA  och läste   
Figur 13. Mikaels texts början i år 2. 

I positionsschemat kan man notera att han inte bygger ut sina meningar med bisatser eller 
bestämningar av huvudord. Meningarna börjar med tidsadverbial eller subjekt. Stavningen är 
inte helt ljudenlig vilket kan bero på att han inte är säker på bokstav – ljud kombinationer. 

 F v n a V N A 
3 Där FanS Det   Stora bUrar MeD 

DiNOSarger SOM tireX 
och brai KUSargUS 

 

16 MeNeN tirex tiL va    Där  
Figur 14. Exempelmeningar från år tre. 

Från år tre visas i positionsschemat att Mikael kan bygga ut huvudorden med bestämningar. 
Burar är huvudord stora är bestämningsdjup 1, med dinosaurier har bestämningsdjup 2 och 
som tyranno-saurius rex och brachisaurius har bestämningsdjup 3. Mikael har levt sig in i 
texten ordentligt så han glömmer eller upprepar ord. Stavningen är inte ljudenlig överallt. En 
del beror på dålig artikulation vid uttal men även osäkerhet på bokstav – ljudkombination. 
Mikael vet att ljudstridig stavning kan bl a stavas med SK så han stavar köra med sk-.  

 F v n a V N A 
4 Sen la Han   i Stenat i Paketen 
7 Men den duma toMten vart    glad  
Figur 15. Exempel från år 4. 

I år fyra finns också huvudord med bestämningar. Ett exempel är tomten som huvudord och 
den dumma som bestämning. Mikael kan markera meningar med punkt och stor bokstav, ofta 
på rätt ställe men han blandar fortfarande in versaler mitt i ord.  

I början på texten från år fem kommer Mikael ihåg att sätta ur punkt och stor bokstav helt 
korrekt. Sedan kommer han mer och mer in i texten och glömmer bort det. 

 

 

 F v n a V N A 
13 och sen kom alla män    med vapen 
 och sjöt han     
14 men han blev  bara  större och större  
Figur 16. Två meningar från år fem. 

Meningarna är enkla och korta. Mikael skriver med gemena bokstäver i hela berättelsen. 
Egennamn på personer har initial versal. Det saknas fortfarande några ord i texten.  
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4.4.6 Mikaels utveckling  
Mikael har utvecklats mycket under åren från att knappt har en läsbar text till en text som kan 
läsas även om han fortfarande glömmer en del ord och ibland skriver fel bokstäver. 

I den första texten om apan har en läsare svårt att se vad det står. I år två använder han mot-
satser i sin text om bråkiga småsyskon och texten är klar och tydlig. Texten från år tre är 
svårläst för en tänkt läsare men innehållet verkar genomtänkt även om det är rörigt för att 
skribenten varit så inne i texten att han gömmer förklara en hel del. Den dumma tomten 
verkar nästan som en Tom & Jerry film. Det gäller även Monstret Peter. Mikael har fantasi 
och använder den i alla texter, förutom den om Jurassic Park. Han har inte skrivit någon 
”riktig saga” även om flera berättelser börjar med Det var en gång. Däremot observeras 
mönster från flera filmer.  

Alla berättelser har en kronologisk ordning. Inledning har Mikael ofta med där en beskrivning 
av platser och huvudpersonens egenskaper finns med. Händelser radas ofta upp efter 
varandra. Då är det mycket som hänger i luften och inte förklaras eller följs upp. 
Avslutningarna är mycket korta, ofta bara en mening. 

Mikael har ofta olika ledfamiljer i sina texter som skapar en del sammanhang. Det gör att det 
avgränsar texten med sammanhanget. Han använder en del motsatser och synonymer. 

Mikael har haft svårt att kombinera bokstäver med ljuden. Under åren har han blivit betydligt 
bättre på det Han blandar inte versaler och gemena i texten från år fem. Meningarna är enkla 
men fullständiga, mest huvudsatser. Han glömmer fortfarande en del ord och bokstäver. 

 

4.5 Karinas texter 
vt år 1 
(1)Det var en gång ett rymdmonster  som tykte om karameler. (2)När rymdmmonstret kom 
ner på jorden var den försa varelsen han träfa snobben. (3)Snobben bev jäterädd för 
rymdmonstret (4)och rymdmonstret vart rädd för snobben (5)men då gav snobben en karamel 
åt rymdmonstret. (6)Då vart snobben och rymdmonstret bästa väner. 
 
vt år 2 
My och den hemliga kommpisen 
(1)Det var en gång en flicka som hete My.  (2)På Mys gata fans det nästan ingen att leka med. 
(3)Men en dag när hon var i skogen hörde hon någåt som knackade och brackade (4)och vipps 
kom det en drake från ingenstans. (5)Tyst tyst stog de och stirra på varan (6)och tillslut sa 
draken hej (7)jag heter Dino (8)vad heter du(9) jag heter My. (10)Ska vi leka(11) ja sa Dino. 
(12)Och My bärätade det inte för sin mamma. 
 
ht år 3 
Papegojan Artur 
(1)Det var en gång en papegoja som hette Artur,  (2)han bodde på ett Zoo.  
(3)Hans djur-skötare hette Denise.  
(4)En dag när Denise skulle ge Artur mat var han inte där, (5)då såg hon ett hål i taket där 
Artur kundeha rymt. 
(6)Av ren förskrekele gick hon och hämtade sin spår-hund, en schäfer vid namn Boss. 
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(7)Hon gav Boss en gammal trasa, som Artur hade haft. 
(8)När Boss hade nosat klart på trasan sa Denise till Boss, leta, (9)så började Boss färden, 
med Denise som en vante i kopplet, Över stock och sten. 
(10)När Boss kom fram till kajen stannade han, och skällde på en båt som låg i kajen, och inte 
vilken båt som helst utan en pirat båt, och (11)där kom en pirat och (12)gissa vad han hade på 
axeln om ine en papegoja som så ut som Artur. 
(13)Denise gick fram till piraten och frågade (14)kan den där papegojan prata?(15) Nej sa 
piraten (16)då tänkte Denise alla pirat-gojor kan prata. 
(17)Denise frågade var han köpt gojan (18)då svarade piraten så här(19)lova att inte säga 
något, (20)Denise lovade, (21)piraten sa att han snott den på ett Zoo. 
(22)Då blev Denise rasande och sa ge hit den gojan innan jag klubbar ner dig sa Denise, 
(23)det är min Artur. 
(24)Piraten blev rädd och lämmdade tillbaka Artur hem till Zoo. 
 
ht år 4                
Pinkie!                 
(1)Hej jag heter Karolina och rider på en ridskola.          
(2)Första gången jag red så red jag på en häst som hette Leo.            
(3)Leo var söt, snäll och lat.             
(4)Men när jag kom till ridskolan fastnade jag för en häst.         
(5)Hästen hette Pinkie.           
(6)Pinkie var söt, gullig, snäll och Cool.               
(7)Det dröjde innan fick rida Pinkie, (8)men när jag äntligen fick rida Pinkie så var det som en 
dans på roser.              
(9)Efter ett år ca hände något som inte fick hända,(10) Pinkie bröt benet.        
(11)Efter många tvivlanden om att Pinkie skulle bli bra så började hon gå på lektioner igen! 
(12)Och nu har det gått nått år (13)och jag är skötare på Pinkie. 

 
ht år 5 
Synd, jag drömde 
(1) En dag när jag åkte till stallet var hela stallet upp brunnet.(2) Men alla hästarna var i 
hagen.  (3)Sanne, Lisa, Emilia och jag tog viking och körde hem med massa hö,(4) jag, Lisa, 
Sanne och Emilia i vagnen.  (5)Alla andra hästar sprang bakom.(6) När vi kom hem så ställde 
vi in dom i garaget och strödde ut halm, hö och spån på golvet. (7)Varje dag skötte vi om 
dom.  (8)Men vi var ju lite oroliga eftersom alla i stallet snart skulle ut och leta efter dom.(9) 
Ingen hade efter  en vecka borjat  leta efter hästarna, så vi bästemde oss för att åka dit och 
erkänna att vi hade tagit dom. (10)När vi kom dit var allt som vanligt! (11)Stallet var upp 
bygt, hästarna var där, och eleverna. (12)Vi  sa inget om att vi hade tagit hästarna för det 
visste dom väl. (13)När vi var hemma igen gick vi till stallet/garaget för att städa upp, men 
(14)då stod hästarna där! (15)När vi gick in frågade vi mamma vart bilen stod då sa hon:  
(16)-Bilen står i garaget! 
(17)Då var det bara vi som kunde se, höra och röra hästarna! 
 
ht år 6                    
Från helvetet till himlen                    
(1)-JAG HATAR DIG, JÄVLA IDIOT!!           
(2)Cajsa sprang upp för trappen och smällde igen dörren till sitt rum. (3)Hon blundade och 
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räknade till tio. (4)Jag hatar honom , jag hatar .. (5)Jag älskar honom! (6)Hon tittade igen och 
suckade. (7)Snurrstolen som hörde till datorn stod mitt på golvet. (8)Hon satte sig på den och 
drog sig intill datorn. (9)Försiktigt böjde hon sig ner och tröck på den. (10)Hon rätade på sig 
igen och lutade sig bakåt. (11)Varför var hon tvungen att bo i den här skithålan? (12)Vad hade 
hon gjort för att förtjäna det? (13)Hon tänkte tillbaka, (14)det hela hade börjat första dagen i 
ettan. (15)Linus hade alltid varit snygg. (16)Hon, Cajsa, hade hela första dagen glott på 
honom. (17)Det hade Anya och Micha självklart lagt märke till, och börjat mobba henne. 
(18)BEEP!! Cajsa vaknade upp ur sina drömmar. (19)Datorn tyckte den fått vänta alldeles för 
länge och började protestera. (20)Cajsa suckade igen och klickade fram internet och gick in på 
en annonseringssida för hästar. (21)Även om hon aldrig skulle ha råd att köpa en häst så 
kunde hon i alla fall drömma22)Drömma, det var något Cajsa var väldigt bra på. (23)Förstrött  
sökte hon på mörkbruna ston. (24)Det tog en stund innan datorn uppdaterat sidan och kunde 
visa alla mörkbruna ston.  (25)Hon tittade på den första hästen på sidan. (26)”Mörkbrunt fd. 
travarsto säljes billigt”  (27)–Hmm…  Kort beskrivning, mummlade Cajsa.(28)Hon kollade på 
snabbfaktan. Mörkbrun, varmblod,sto, 1993, Luleå, 6000kr.(29)Cajsa log. (30)Hästen var 
perfekt! (31)Snabbt sprang hon nerför trappen. (32)-Joo! Snälla mamma. Jag vill ha henne! 
(33)-Men gumman… Jag skulle gärna köpa henne till dig (34)men du vet att vi inte har 
råd.(35)Cajsa snyftade till och gav sin mamma en kram.(36)-Okej , sa hon och gick upp. 

(37)Hon satte sig framför datorn igen. (38)Med en snabb blick på priset klickade hon fram 
lunar istället. (39)Vänta! Hon backade ett steg och tittade på hästen igen. 6000! (40)Hon 
ställde sig i trappan och ropade på sin mamma. 
(41)-Får jag henne om jag betalar själv? 
(42)Hennes mamma dök upp och tittade på henne. 
(43)-Jaa.. Suckade hennes mamma. 
(44)-Förlåt.. sa Cajsa tyst. 
(45)Hon gick in på sitt rum och klottrade ner ägarens nummer på ett skrynkligt papper innan 
hon stängde av datorn.(46) Hon lade sig på sängen och slumrade. 
(47)Den natten drömde hon om en snygg kille, Linus, som red den häftiga hästen. (48)Nästa 
morgon ringde klockan 07.00. (49)Cajsa kände inte för att gå till skolan efter hennes och 
Linus lilla bråk igår. (50)Det var ett ganska litet bråk, (51)bara om att Cajsa vägrade säga till 
Anya vem hon var kär i. (52)Cajsa suckade och gick upp. (53)Hon ringde till skolan och sa att 
hon var sjuk. (54)Sedan satte hon på datorn och började kolla hur mycket pengar hon hade 
samlat på sig i alla 13 år. (55)När hon räknat pengarna och kommit fram till att hon hade råd 
med hästen och även ett nytt träns (56)så tog hon fram lappen med ägarens nummer på. 
(57)Hon slog numret och kollade på dataskärmen. (58)Hästen på bilden övertygade henne om 
att hon gjorde rätt. (59)2. Minuter senare var det bestämt att Cajsa skulle åka redan samma 
dag och titta på hästen. (60)Senare samma dag när Cajsa Cyklade till hästen bubblade glada 
tankar inom henne. (61)När hon kom fram stod hästen redan sadlad och klar. (62)Cajsa visste 
att man egentligen skulle få göra iordninga sin häst själv när man provrider. (63)Cajsa tänkte 
inte på det utan satt opp och red den underbaraste häst hon någonsin ridit. (64)Hon trampade 
mjuk under sig och var väldigt samarbetsvillig. (65)Allt var som en dröm innan hon fick se 
pojken i hennes egen ålder stå vid staketet. (66)Linus! Vad fan gjorde Linus här? (67)Han var 
väl inte ens hästintresserad?  
(68)-Hej! Linus sneglade på Cajsa och log. 
(69)-Känner ni varann? Sa Linus mamma. 
(70)-Ja. Vi går i samma klass, sa Cajsa 
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(71)-Mm.. men jag måste nog sticka nu, vi ses Cajsa… (72)Och förlåt för igår, sa Linus och 
smet iväg. (73)Cajsa såg efter honom. (74)Hon gjorde halt med Dixie som hästen hette. 
(75)Nu hade hon ingen lust att rida längre.  
(76)-Helvete, muttrade Linus mamma men närhon såg Cajsa log hon genast. 
(77)-Redan klar? Sa hon. 
(78)-Jag tycker det kändes bra så.. ja, log Cajsa. 
(79)-jaha men då tar väl jag med henne upp igen då?! 
(80)-Nja.. Jag tar henne gärna själv. 
(81)-Hm.. Okej då!, sa Linus mamma. 
(82)Cajsa tog med hästen upp till stallet och in i boxen. (83)Hon såg aldrig lappen Linus 
lämnat på boxdörren  åt henne.. 
(84)-Jag köper henne! 
(85)Cajsa satt i fotöljen hemma och pratade med ägaren till hästen. 
(86)-Okej, då säger vi det. (87)Kom och hämta henne med pengarna i morgon. (88)Cajsa lade 
på och gjorde iordning sig för natten. (89)Kl. 03.00 ringde telefonen. (90)Cajsa svarade. 
(91)-Såg du inte min lapp? (92)Du skulle inte köpa.. 
(93)Samtalet bröts och det var helt tyst. 
(94)Cajsa lade på och hoppade rädd i säng. (95)Vem hade det vart?(96)Och vad ville han? 
(97)Cajsa somnade med en massa oroliga tankar och vaknade outvilad nästa morgon. (98)Hon 
rös till när hon tänkte på samtalet. (99)Sen bestämde hon sig för att han, vem han nu var, inte 
skulle få förstöra hennes dag. (100)Cajsa hörde en gnäggning och tittade ut genom fönstret. 
(101)Men..  där stod ju Dixie, och med Linus på ryggen! 
(102)-Hej Linus!, ropade Cajsa genom det öppna fönstret. (103)Linus tittade upp och vinkade. 
(104)-Kom ut! ropade han. 
(105)Cajsa hoppade i sina kläder och gick ut.  (106)Linus hade hoppat av hästen och stod 
bredvid. (107)Cajsa kollade konstigt på honom. (108)Vad gjorde han här? Med min häst!  
(109)-Gå och hämta 2 hinkar kallvatten och kom sedan ut till skogen. (110)Där väntar vi, sa 
Linus och hoppade smidigt upp. på stoet. (111)Cajsa kilade in och hämtade vattnet. (112)När 
hon kom ut till skogen stod dom inte där. (113)Cajsa började fundera. (114)Hade allt varit 
endröm? (115)Just då brakade det till i skogen och häst och ryttare vart synliga. (116)Dixie 
fick lite vatten (117)och Linus berättade att det var han som hade ringt och skrivit lappen son 
aldrig såg. (118)Dixie var hans häst (119)men hans mamma ville bli av med den efter olyckan 
då Linus ramlat av och skadat sig allvarligt. (120)Nu fick han inte rida mer men han gjorde 
det i smyg när ingen såg. (121)Han ville absolut inte sälja sin stjärnhäst som hjälpt honom 
komma upp i dom höga klasserna när ingen annan trode på honom. 
(122)-Men när jag såg dig rida henne så visste jag att hon kunde få det bästa hos dig, sa han 
och kramade henne. (123)Linus hjälpte Cajsa och Dixie komma till stjärnorna. (124)Kanske 
var det Dixie som också lät dom andra acceptera Cajsa?  
 

4.5.1 Helhetsbedömning 
Karina har kommit en bra bit i skrivutvecklingen redan i år ett. Hon skriver om ett 
rymdmonster som fick en karamell av Snobben och de blev vänner. Även i år två handlar det 
om att bli vänner. Då är det flickan My och draken Dino som träffas och ska leka. Både i år 
ett och år två är det fantasifigurer det handlar om. 

Texten från år tre handlar om papegojan Artur som blir stulen från zoo av en pirat. Där prövar 
Karina sig fram med många olika uttryck. 
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Dessa texter fram till år tre har det funnits mycket fantasi med. I de följande är det hästar som 
dominerar. Pinkie från år fyra kanske är en verklig händelse, åtminstone delar av den. 

I år fem berättar Karina om en dröm där bara hon och hennes kamrater kunde se, höra och 
röra hästarna.  

I skrivprocessuppgiften från år sex skriver Karina om hur det går till när Cajsa köper en häst. 
Det är en ovanligt lång berättelse. Det är även Karinas önskedröm att få köpa en egen häst. 

4.5.2 Funktion 
Kommunikativ funktion  

En läsare har inga problem med att följa Karinas text från år ett. Vi får inte veta riktigt allt. Vi 
kanske skulle vilja veta vem Snobben var och hur han visste att rymdmonstret tyckte om 
karameller. 

Från år två får läsaren veta att man inte behöver vara rädd om man träffar en drake. Man kan 
vara vänner med både rymdmonster och drakar. 

I år tre kan texten mer stå på egna ben. Där svarar Karina själv på det vi skulle vilja veta mer 
om i texten. Ett exempel är (12)gissa vad han hade på axeln… och (16) då tänkte Denise att 
alla piratgojor kan prata.   

I år fyra berättar Karina att hon äntligen är skötare på Pinkie men tidigare har det handlat om 
hästen Leo och när Pinkie bröt benet så med denna text hänger en hel del i luften. 

I drömmarna kan det hända mycket konstiga saker. I drömmen om det uppbrunna stallet kan 
man undra om alla fyra flickorna drömde samma dröm. 

En annan slags dröm, en önskedröm som Från helvetet till himlen handlar om har skribenten 
lyckats få texten att nästan stå på egna ben trots att elever i år sex ofta får fler frågetecken att 
reda ut när de skriver en lång text. 

Kognitiv funktion 

I år ett berättar Karina en saga som hänger väl ihop men inte reder ut några begrepp. 

I texten från år två används språket på ett mer utvecklat sätt t ex det både knackade och 
brackade, draken kom från ingenstans och tyst tyst stog de.  

I texten om Artur prövar Karina att använda olika talesätt och uttryck t ex som en vante och 
över stock och sten.  

Även i år fyra prövar Karina olika uttryck t ex hände något som inte fick hända och som en 
dans på roser . Hon prövar att använda olika bildspråk som t ex liknelser.  

Från år fem i Synd, jag drömde ser man inte att Karina prövar något nytt vad gäller språkliga 
uttryck. Däremot prövar hon att börja mitt i händelsen.  
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I år sex uttrycker Karina sig inte med något nytt språkligt men även där börjar hon mitt i 
händelsen. Denna gång med en replik. Hon använder många kontraster (4) älskar – hatar, (9) 
–(10) böja sig – räta på sig - luta sig.  

Social funktion 

I år ett visar Karina att hon är duktig och att vara vänner är något som är viktigt. 

Året därpå skriver hon också om att vara vänner och även om att ha hemligheter.  

Från år tre, då Karina prövar olika bildspråk vill hon visa att hon kan använda och förstå dessa 
liknelser. Hon vill ha ett vuxet språk. Exempel är (6)Av ren förskrekelse … vid namn Boss.  

Det kommer igen året därpå, i år fyra, med t ex tvivlanden. Sådana ord använder sällan hon 
eller andra elever i år fyra. 

Från år fem använder Karina mer vanliga och vardagliga ord och uttryck. 

I år sex vaknar man till vid första repliken. Det är ett medvetet val från skribenten. Det före-
kommer många svordomar och olika känslor i hela texten precis som det är för många elever i 
yngre tonåren. Allt är svart eller vitt! Hon prövar också hur långt hon kan gå med t ex dessa 
svordomar. Vad kommer läraren att tillåta?  

4.5.3 Disposition 
Texten från år ett har en kronologisk disposition. Den har en kort inledning, (1) Det var en 
gång ett rymdmonster som tykte om karameler. Det finns även en händelse på några meningar 
och en kort avslutning, (6) Då vart snobben och rymdmonstret bästa vänner. Det finns ingen 
dialog mellan rymdmonstret och Snobben. 

Året därpå är inledningen lite längre, två meningar. Då börjar hon som tidigare att tala om 
vem det ska handla om och sedan lägger Karina till att (2) På Mys gata fans det nästan ingen 
att leka med. Avslutningen är kort (12) Och My bärätade det inte för sin mamma. Slut. 

Även i år tre finns en inledning som då är ännu något längre. Däremot är avslutningen fort-
farande kort (24)Piraten blev rädd och lämmdade tillbaka Artur hem till Zoo.  

Inledningen från texten i år fyra börjar som ett brev. (1) Hej jag heter Karina och rider på en 
ridskola. Sedan fortsätter det som en berättelse med två händelser om två olika hästar. Avslut-
ningen är att hon blivit skötare på en häst. Texten är skriven i jag-form och den har inga rep-
liker. 

Från år fem kan man inte säga att det är någon inledning. Då börjar händelsen direkt. Sista 
meningen kan vara en avslutning där vi som läsare får någon slags förklaring till det som 
skett. (17) Då var det bara vi som kunde se, höra och röra hästarna. Även här har texten jag-
form. 

I år sex börjar också texten mitt i händelsen. Sedan får läsaren ändå en förklaring om varför 
det började på det viset. Karina klarar att hoppa fram och tillbaka i handlingen utan att hon 
glömmer något speciellt. 
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4.5.4 Sammanhang 
Huvudpersonerna rymdmonstret och Snobben är med i hela berättelsen. Rymdmonster 
introduceras i obestämd form första gången. Sedan återkommer han i bestämd form i varje 
mening. Och och men är sammanhangssignaler. 

I år två är huvudpersonen My. Sedan träffar hon draken Dino. Det finns ingen att leka med - 
draken kommer från ingenstans och motsatser som knackade och brackade  - tyst  tyst an-
vänds som sammanhang. 

Papegojan Artur och djurskötaren Denise är huvudpersoner i texten från år tre. Det finns led-
familjer i texten och en är spår-hund – Boss – schäfer – nosat – kopplet – skällde. Trasa är ett 
exempel på att Karina introducerar ett nytt begrepp med obestämd form och sedan åter kom-
mer det i bestämd form, trasan. Sammanhangssignaler finns t ex och, när, som, så och med. 

Texten från år fyra har flera ledfamiljer.  Ett exempel är ridskola – häst – lektioner - skötare. 
Och, om, efter, men och så är sammanhangssignaler. 

I år fem är jag och vi referenter genom hela berättelsen. Även hästarna är med. Hö – halm – 
stall hör till samma ledfamilj. Sammanhangssignaler är t ex eftersom, när och då. 

Texten från år sex har många ledfamiljer, en är drömde – slumrade – somnade. Karina använ-
der ofta kontraster som t ex älskar – hatar, böjde sig ner – rätade på sig och glada tankar – 
oroliga tankar. Cajsa och Linus är huvudpersoner och med i hela texten. Sammanhangs-
signaler är då, sen och men. 

4.5.5 Språk och stil 
Texten från år ett har en bra meningsbyggnad. Meningarna börjar med ett subjekt eller tids-
adverbial. Karina har kommit en bra bit i sin skrivutveckling och har både punkt och stor bok-
stav. Ofta är det på rätt ställe. Hon kan alla de gemena bokstäverna. 

 F v n a V N A 
5 men då gav Snobben   en karamell åt rymdmonstret. 
6 Då  vart snobben och 

rymdmonstret 
  bästa väner.  

Figur 17. Exempel från Karinas text från år ett. 

Karina stavar ljudenligt i år ett och vet att en del ord ska dubbeltecknas. Texten har 49 ord. 
Många ord upprepas flera gånger, rymdmonstret finns med sex gånger det vill säga i varje 
mening och Snobben fem gånger i alla meningar utom den första. 

I år två skriver Karina något mer utbyggda meningar. I positionsschemat observerar jag att det 
t ex är fler ord i några positioner. Orden varieras mer och de upprepas inte. Karina klarar ofta 
stavningen av dubbelteckning. 

 F v n a V N A 
3 Men en dag när 

hon var i skogen 
hörde hon    något som knackade 

och brackade 
4 och vipps kom det   en drake från ingenstans 
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Figur 18. Ur texten från år två. 

Från år tre skriver Karina väl utvecklade meningar. Hon har huvudsatser och bisatser. Flera av 
huvudorden har bestämningar. Ett exempel är huvudordet spår-hund. I texten har sedan en 
schäfer bestämningsdjup 1 och vid namn Boss bestämningsdjup 2. Karina experimenterar 
också med ordval och olika bildspråk. Förskrekelse är ett annorlunda ord.  

 F v n a V N A 
5 Då   såg hon   ett hål i 

taket 
där Artur kunde ha 
rymt 

24 Piraten blev    rädd  
 och lämmdade  tillbaka  Artur hem till Zoo. 
Figur 19. Exempelmeningar från år tre. 

Stavningen är mycket bra. Karina stavar olika ljustridigt stavade ord helt korrekt tj-ljudet, sj-
ljudet och j-ljudet. Förskräckelse och lämnade stavar hon inte korrekt. Texten har repliker 
men de är inte utmärkta med t ex talstreck.  

I år fyra är börjar Karina varje mening hon markerat på en ny rad. Flera meningar är väl ut-
byggda med olika liknelser. Se exempel i positionsschemat. 

 F v n a V N A 
8 men när jag 

äntligen 
fick   rida Pinkie  

 så var det    som en dans på roser. 
9 Efter ett år ca hände  något   som inte fick hända 
Figur 20. Ur Karinas text från år fyra.  

Ordvalet är varierande. Det är mest vardagliga ord men även häftigare ord som t ex Cool är 
med. Högtidligare ord t ex tvivlanden finns också. Stavning mycket bra, rosor är dock 
talspråkligt fel. 

Karina har de flesta meningarna utbyggda med bestämningar i år fem. I mening (9) är t ex 
efter en vecka bestämning åt Ingen hade efter en vecka börjat leta efter hästarna.  

 F v n a V N A 
1 En dag när jag åkte till stallet var    hela stallet upp brunnet. 
2 Men alla hästarna  var     i hagen.  
Figur 21. Text från år fem. 

Fundamenten är ofta utbyggda vilket gör att det blir omväxling i meningsbyggnaden. Ordvalet 
är varierat och vardagligt. Texten har en replik som är markerad med talstreck och börjar på 
ny rad. 

I år sex varierar Karina t ex orden som innebär det hon sa. Ibland är det sa, mumlade, 
suckade, ropade eller muttrade. Det känns då variationsrikt och inte att det upprepar sig. Hon 
arbetar med både synonymer och motsatser. Exempel på motsatser är somnade – vaknade, 
kilade in – kom ut och blundade – tittade. Texten har många repliker som märks ut med 
talstreck på ny rad. Meningsbyggnaden varieras och ofta har hon olika bestämningar till 
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huvudorden t ex (97)Cajsa somnade och somnade är huvudord. Tankar och vaknade är be-
stämningar. Nästa morgon och outvilad har bestämningsdjup 2 till vaknade. Oroliga är be-
stämning till tankar. En massa har ytterligare bestämningsdjup. 

 F v n a V N A 
7 Snurrstolen 

som hörde till 
datorn 

stod     mitt på golvet. 

45 Hon gick     in på sitt rum 
 och klottrade 

ner 
   ägarens 

nummer 
på ett skrynkligt papper 
innan honstängde av datorn. 

Figur 22. Två meningar som exempel ur Karinas text från år sex. 

4.5.6 Karinas utveckling 
Karina är redan från år ett en duktig skribent. I början skriver hon om fantasidjur och sedan 
övergår hon till att helt skriva om hästar. 

En läsare kan med lätthet följa med i texter som Karina skriver. Tidigt lär hon sig förklara t ex 
olika händelser så texten nästan kan stå på egna ben och läsaren förstår. Karina använder sin 
skrivna text till att bland annat pröva olika bildspråk t ex som en vante, över stock och sten 
och som en dans på rosor. Hon prövar också att använda olika stilvalörer på olika ord. Ibland 
är det vuxet och nästan högtidligt med ord som förskräckelse och förstrött. Andra gånger är 
det mer slang och ungdomsspråk t ex snott, klubba ner och cool. I den sista texten finns även 
svordomar med dock endast i dialogen. 

Alla texter har en kronologisk disposition. I den sista texten använder sig Karina även av 
tillbakablickar. Inledning finns med i texten om det inte startar mitt i händelsen. I texten från 
år sex förklarar Karina senare i berättelsen varför den börjar med Jag hatar dig, jävla idiot!! 
Det är en medveten början så läsaren ska vilja fortsätta läsa texten. Avslutningarna är ofta 
korta. 

Karina binder ihop sina texter bra, ledfamiljer följer det väsentliga i innehållet. Samman-
hangssignaler varieras och sätts in för att binda ihop satser och meningar. Hon använder inte 
styckeindelning.  

Språket utvidgas mer och mer. Karina har ett varierat ordförråd och hon utvecklar hela tiden 
fler och fler bestämningar till huvudorden. Meningarnas början varieras så texterna får om-
växling. Hon följer hela tiden de regler för skriftspråket som hon kan och det är de flesta. 
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5 Diskussion 
I denna diskussion kommer jag att analysera och diskutera mina frågeställningar, mitt syfte, 
undersökningen och mina resultat med anknytning till den litteratur som jag redovisat i 
uppsatsen. Jag kommer att reflektera över och värdera den undersökning jag har gjort.  

5.1 Skrivandet i skolan har förändrats 
Skrivandet i skolan följer samhällsutvecklingen. Samhället har gått från ett bondesamhälle 
som inte krävde så stora kunskaper i skrivande till ett industrisamhälle som krävde mer 
kunskaper. Senare har utvecklingen gått mot ett tjänstesamhälle eller kunskapssamhälle som 
kräver betydligt större kunskaper inom skrivandet.  

I läroplanerna har jag noterat hur betoningen på svenskämnets olika moment och värderingar 
förändrats. Läroplanerna är skrivna utifrån varierande synsätt och teorier där tidsepokers haft 
olika intressen och inriktningar. Tidigare läroplaner hade formuleringar som byggde på 
behavioristisk lärandeteori t ex Lgr 62. Det var ofta en formaliserad undervisning med själv-
instruerande läromedel. Därefter introducerades Piagets kognitiva teorier som betonade arvet, 
individualisering och att eleverna skulle vara mogna för det de skulle lära sig. Numer är 
Vygotsky och den sociokulturella konstruktivismen den teori Lpo 94 bygger på. Då betonas 
miljön, helheten i sammanhanget och språkanvändningen. Vygotsky menar att barn med stöd 
och hjälp av lärare kan nå högre mål än eleven kan göra på egen hand. Jag ger återkoppling 
och stöd till eleverna. Då når de en mer avancerad skriftspråklig nivå än de skulle gjort utan 
återkoppling. I Sverige var Ulrika Leimar (1974) en föregångare. När hon utvecklade sin 
LTG-metod menade hon att helheten var det centrala. Att skriva hela texter, gärna tillsam-
mans med andra, gör att språket utvecklas och att man så småningom klarar det själv. Den 
kritik som tidigare ifrågasatte metoden var bland annat att språket utvecklades sämre när det 
endast var barnens talade språk som lästes och skrevs. När det gäller det fria skrivandet är det 
naturligt att eleven använder sitt eget språk. I min undervisning får eleverna skriva fria 
berättelser från första början i år 1. Då är det inte säkert att andra än eleven själv kan läsa vad 
det står. Texten består ibland av hopsatta bokstäver, ofta endast konsonanter. Det är vanligt 
enligt Allard & Sundblad (1989). Liberg (2006) menar att barnet preskriver. Som vuxen gäller 
det att jag uppmuntrar barnet att fortsätta skriva och inte tala om att bokstäverna kommer i fel 
ordning. När eleverna kommit på att om bokstävernas ordning ändras så ändras uttalet också. 
Då kan eleverna ljuda ut orden och skriva dem. En del barn vill då en period skriva av från en 
lapp som läraren skrivit. Parallellt med det fria skrivandet har klassen bokstavsinlärning då 
eleverna lär sig ljuden och att koppla ihop det med bokstaven.  

Om barnet känner att det misslyckas varje gång hon ska skriva avstannar läroprocessen, 
menar Dysthe (1996). Skrivandet förstärker lärandet när vi formulerar oss och reflekterar över 
texten. Allard & Sundblad (1989) menar att det är onödigt för lärare att rätta en text ur inlär-
ningssynpunkt. Det ger eleverna dåligt självförtroende. Hultman (1989) menar att lärare oftast 
rättar ytliga grammatiska fel, stavning och ordval medan vad olika yttranden betyder i sitt 
sammanhang har större betydelse för om texten är läsvärd eller inte får en liten del av bedöm-
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ningen av olika elevtexter. Jag tror att det håller på att ändras mer och mer. I min klass får 
eleverna själva bearbeta sin text. Då kontrollerar de en sak i taget och det utvecklar skriv-
förmågan. Först får eleverna bearbeta innehållet genom att jag eller kamrater ställer frågor på 
innehållet och talar om vad som är bra. Utkast två skrivs och de får de läsa texten högt och 
lyssna om det låter bra, det vill säga de kontrollerar att de inte glömt något och menings-
byggnad. Därefter kontrollerar vi tillsammans t ex stavning, punkt och stor bokstav. Ofta har 
eleven själv då sett olika stavfel. Till sist skriver eleven texten med finskrivning. Vi använder 
hela skrivprocessen ett par gånger per termin och då är det viktigt att eleven är medveten om 
att vi ska arbeta mycket med texten, skriva flera utkast och varför vi ska göra det innan det är 
dags för slutversionen. De första gångerna tycker eleverna ofta att det är arbetsamt. Detta 
arbetssätt introduceras lite förenklat under år 2 för att i år 3 och på mellanstadiet användas 
helt. 

Elevernas intresse och motivation för skrivandet har stor betydelse för hur de sedan utvecklar 
det. Lundberg (2008) menar att det är ansträngande och kräver koncentration. Som lärare 
måste jag se till att alla elever visas respekt för sitt skrivande och att det är ett tillåtande klimat 
i klassen eftersom alla inte är lika och har kommit lika långt i sin utveckling. Glädje, uppmun-
tran och återkoppling är viktigt för elevernas intresse och motivation. Daniel har en bra moti-
vation de första åren. Sedan sjunker den betydligt. Lena försöker hela tiden ta till sig skrivråd. 
Hon är motiverad och skriver ibland spontant. Mikael tycker mycket om att skriva, trots sina 
svårigheter, helst sådant där han får tycka och tänka själv. Karina skriver mycket och gärna 
men hon vill inte ha några skrivråd. Hon menar att hennes texter är bra från början och hon är 
nöjd med dem.  

5.2 Formalisering eller funktionalisering 
För att förstå varför skrivandet inte varit lika framträdande som läsningen måste man se hur 
det sett ut historiskt. Sedan Luthers reformation, ca 500 år tillbaka, har det varit viktigt att 
kunna läsa. Målet med läsandet var att ta till sig katekesen och andra religiösa skrifter. 
Läsning var då avkodning och flyt, läsförståelsen hade inte samma betydelse som idag. Nu 
tycker folk i allmänhet att det är självklart att kunna läsa.  

När folkskolan infördes 1842 räckte det med att kunna stava och skriva snyggt. Befolkningen 
hade inte behov av andra skrivkunskaper. Grammatiken var också viktig då den var fostrande 
och gav ett logiskt tänkande. Det har gjort att grammatiken haft en stark ställning under lång 
tid i skolan. Skrivningens formsida poängterades. Alla dessa seglivade traditioner med bunden 
skrivning har gjort att den fria skrivningen kommit i skymundan. I min studie kan man se att 
elevernas stavning hela tiden utvecklas positivt men det är inte det vi fokuserat mest på och 
det är något flera av dem skulle kunna bli bättre på. Nuförtiden har synen på skrivandet 
förändrats. Även processen är viktig. Eleven ska bl a bli medveten om sitt tänkande och då 
ställs det högre krav på funktion och helt naturligt sänks kraven på form. Detta har gjort att 
skrivandet i skolan kan utvecklas från formalisering till funktionalisering (Malmgren 1996). 
Samtidigt anser jag att vi måste hitta en balans mellan form och funktion. Båda är viktiga. I 
mina bedömningar av elevtexter försöker jag få med både form och funktion. Nästan alla 
yrkeskategorier har numera även behov av skrivande vilket gör att vi mer och mer måste 
tillgodose eleverna med goda skrivkunskaper. Därför måste skrivandet synliggöras ännu mer.  
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I skrivandet används olika processer som att planera, övervaka och utföra, menar Lundberg 
(2008). Allt detta sker samtidigt. Eftersom skrivandet har flera komplicerade delar används 
olika sinnen som syn, hörsel om man ljudar ut orden och känsel när man utför hantverket. Till 
det ska även tänkandet läggas. I studien kan man se att Karina klarar att hålla flera processer 
igång samtidigt under lång tid medan t ex Mikael har betydligt svårare att ha alla dessa pro-
cesser igång genom hela texten. Han försöker vilket märks på hans inledningar som ofta 
beskriver bra. Även i framtiden kommer skrivandet användas som ett tankeredskap menar 
Lundberg (2008). Därför är skrivandet en mycket viktig del i elevernas kunskapsinhämtande, 
även i andra ämnen. Som lärare observerar jag hur eleverna förstått olika delar av innehållet i 
sättet att uttrycka sig. Det ska naturligtvis inte vara det enda sättet att visa vad man kan men 
det är ett mycket utvecklande sätt som eleverna lär sig när de sätter ord på sin kunskap. 

Förr hade man mallar att hålla sig till, t ex recensionsmallar. Det var fakta och färdigheten var 
att förstå samt att följa mallen. Det var inte vanligt att man fick gå utanför ramarna. Nu är det 
friare att skriva som vi tycker och känner. Funktionen visar om texten är lämplig för sitt syfte. 
Vi ska uttrycka våra kunskaper i olika former; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
enligt Carlgren (1994). Dessa är inte hierarkiska utan de är förutsättningar för varandra. Det 
ger en större valfrihet på hur man kan skriva men kräver större bredd på kunskapen. Förutom 
fakta så måste eleven förstå vad, varför och hur man kan skriva. Det ger en bra färdighet att 
skriva för olika personer och syften. Då kan eleven utveckla en förtrogenhet som gör att hon 
eller han själv kan bedöma vad som passar i olika lägen och även vara kreativ och ändra så 
det passar precis för det aktuella tillfället. Likadant är det med de andra dimensionerna i skri-
vandet; disposition, sammanhang och det språkliga med meningsbyggnad, ordval och stav-
ning. 

5.3 Funktion, disposition, sammanhang och språk 
De elever jag studerat valde jag utifrån maximal variation så jag ska inte generalisera i stort 
från dem. Dessa fyra elever har utvecklat dessa dimensioner av skrivandet olika mycket och 
med varierande kvalitet. Hur fort det går och kvaliteten beror på undervisning, intresse och 
förmåga. Jag har ofta arbetat med gemensamma områden i hela klassen. Då har vi har kunnat 
diskutera fram varierande sätt på olika nivåer så det passar för eleverna. Sedan har vi natur-
ligtvis haft individuella arbeten som jag helt anpassat för olika elever. För varje elev kan man 
hitta något positivt och något att utveckla vidare. Att bara rätta en text hjälper inte eleven. Det 
måste ske i dialog med eleven där vi lärare måste hitta det utvecklingsbara.  

När eleverna skrivit sina berättelser analyserar jag dem. Då noterar jag bland annat vad 
eleverna behöver träna mer på. Tillsammans diskuterar vi olika sätt att uttrycka den del i 
skrivandet jag bedömer att eleverna behöver träna på. Jag har både gemensamma och enskilda 
genomgångar i klassen. Vi försöker hitta lösningar genom att bland annat diskutera för- och 
nackdelar med olika sätt att skriva. Därefter fortsätter eleverna skriva. Flera elever 
överanvänder då det vi tränar på. Det gör eleverna omedvetet för att befästa sina nya 
kunskaper vilket är ett steg i utvecklingen. En del elever utvecklas lite hela tiden, som en 
backe uppåt, medan andra tar stora trappsteg och då stannar upp på nästa steg. Det tar 
naturligtvis varierande lång tid för eleverna att klara av de olika dimensionerna i skrivandet 
och det är olika kvalitet i det de gör. 
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I det dagliga arbetet som lärare kan jag inte gå igenom elevernas texter så djupt varje gång 
men att vid något tillfälle studera någon av de olika dimensionerna i skrivutvecklingen gör att 
jag lättare ser på vad och vilken nivå vi fortsättningsvis ska arbeta i klassen.  

Den kommunikativa funktionen fungerar för flera av eleverna när de skriver kortare texter 
under lågstadietiden. Blir de för långa kan de ”glömma” att förklara. Larsson (1989) menar att 
det är stor skillnad på talspråket och skriftspråket. All nödvändig information måste finnas 
med. Karina lyckas dock i år sex att förmedla sin berättelse utan att glömma något alltför 
väsentligt. Även Lenas text fungerar bra. Det kan vara deras läsning av böcker som gör att de 
vet hur skriftliga berättelser är uppbyggda. Lundberg (1989) menar att läsningen av böcker 
ger mönster som eleverna tar till sig. Mikael har ibland mönster från filmer vilket kan göra att 
han glömmer förklara eftersom det i filmer ofta bara syns vad som händer. Det berättas sällan. 

Dispositionen på texterna är kronologisk. Mikael är bra på att göra inledningar. Karina kan i 
år sex börja mitt i händelsen och använda tillbakablickar för att förklara tidigare händelser. 
Även Daniel gör ett försök att börja mitt i en dialog i år fyra. Där får dock läsaren ingen bak-
grundsinformation eller några tillbakablickar som förklarar så det är svårt att förstå att det är 
cykelcross det handlar om. En berättelse startar med normalläge utan spänning, därefter dyker 
ofta ett problem upp, menar Palmér & Östlund-Stjärnegård (2005). I de studerade texterna 
som eleverna skrivit börjar de ofta med Det var en gång och sedan får vi veta vem texten ska 
handla om. 

För att få ett sammanhang binds meningar och satser ihop med varandra genom olika ord som 
markerar samband menar Josephson, Melin & Oliv (1990). I studien använder eleverna ofta 
orden och, men och så. Även tidsadverbial är vanliga i de flesta texterna t ex sedan och när. 
Ledfamiljer, där ordens betydelse binder ihop texten, har alla de studerade elevtexterna. 
Daniel har i år fem t ex bågskyttarnas namn med ända till slutet även om texten också har en 
annan handling. 

I språket bedöms den mer formella sidan av skrivandet. I år ett skriver flera elever med ver-
saler. Allard & Sundblad (1989) menar att det är mycket vanligt att använda versaler i början 
av skrivutvecklingen. Jag tycker de flesta elever börjar skriva med gemena bokstäver när de 
förstår att meningar och namn börjar med stor bokstav. Karina använder redan i år ett gemena 
bokstäver. Att markera meningar med punkt och initial versal är varierande när eleverna lär 
sig. För de studerade texterna innebär det från år ett till år fem innan eleverna markerar 
meningarna någorlunda rätt. Meningsbyggnad och ordval bör varieras för att få flyt i texten 
menar Josephson, Melin & Oliv (1990). Daniel visar att han har ett stort ordförråd vilket även 
Karina visar. Hon bygger också ut sina meningar med flera olika bestämningsdjup. Det gör 
även de andra eleverna emellanåt. Karina, framför allt, har utbyggda fundament. Det har även 
Lena och Mikael till viss del. Karina stavar bra. Det gör även Lena i slutet av mellanstadiet då 
det endast är några få fel, främst e-ä och dubbelteckningsfel. Daniel och Mikael gör fortfa-
rande flera olika fel när det gäller stavning. 

5.4 De fyra elevernas utveckling   
Daniel har en god kommunikativ förmåga de första skolåren. Då skriver han läsvärda texter 
som är intressanta. Han tycker om när de andra eleverna skrattar tillsammans med honom till 
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hans texter. Efter hand ändras hans attityd till skrivandet. Han vill ibland inte längre vara 
duktig utan mer chockera och vara tuff vilket hållit tillbaka hans skrivutveckling. Josephson, 
Melin & Oliv (1990) menar att eleverna markerar sin identitet i sitt skrivande. För Daniels del 
framträder det tydligt i år fyra och sex. Han kan dock betydligt mer än han visar men tycker 
inte det är viktigt att skriva i skolan. Han vill bli fort färdig. Under hela mellanstadietiden 
använder han sitt eget namn på huvudpersonerna. Han vill då alltid vara huvudperson, oftast 
hjälte. De senare åren radar han upp händelser på varandra. Händelserna reds inte ut och 
bearbetas inte. Han ägnar mycket tid och kraft åt att vilja chockera kamrater och lärare. Det 
gäller särskilt texten från år sex då vi skulle använda kamratrespons. Daniel har ett bra ordför-
råd och väljer ofta bra ord och kan variera dem. Han använder synonymer och allitteration. 
Det visar han i flera berättelser, dock inte i den sista. Däremot har han upprepningar, tretalet, 
som används som en stilmetod. Josephson, Melin & Oliv (1990) menar att tredje gången gillt 
gäller i många sammanhang, både sagor och filmer. Dessa olika stildrag visar att Daniel kan 
variera texten. Stavningen skulle han kunna utveckla mer. David visar att han kan mer än han 
vill skriva. När han ibland glömmer ord beror det på att han har bråttom och inte bryr sig om 
att läsa igenom texten. 

Lena använder alltid sin fantasi och skriver olika genrer. I sin kommunikation med läsaren 
blir hon hela tiden mer medveten om att hon ska förklara hur hon tänkt. Hon är vetgirig och 
visar att hon hela tiden försöker ta till sig nya kunskaper. Lena har hela tiden velat ”göra rätt” 
och försökt ta till sig av de råd hon fått. Hon har hela tiden följt det vi arbetat med i klassen. 
När Lena lärt sig struktur med inledning, händelse och avslut samt disposition som är krono-
logisk börjar hon pröva sig fram med andra genrer och strukturer. Medan hon experimenterar 
och själv lär sig kan det en period bli otydligt med de andra dimensionerna. Då överanvänder 
hon det som hon för tillfället tränar på. Även Allard & Sundblad (1989) menar att barn över-
generaliserar t ex olika stavningsregler. Det visar Lena i Sagan om den tjuka nallen. Dialogen 
i berättelsen Renen och Räven! kan också anses som att hon övergeneraliserar. Det hon skulle 
kunna utveckla mer är t ex att beskriva huvudpersonernas känslor och eventuellt utseende. Då 
skulle läsaren kunna leva sig in i texterna ännu mer. 

Mikael, som senare visar sig ha dyslexi, glömmer ord och tar fel ljud ibland. Han utvecklas 
mycket under de år som jag har samlat texter från. Han har haft svårt att kombinera bokstäver 
med ljuden. Det första året var texten knappt läsbar och sedan under slutet av perioden är hans 
skrivkunskap betydligt bättre även om han fortfarande glömmer ord ibland och skriver fel 
bokstäver. Detta gör att hans texter inte alltid når fram till en tänkt läsare. Lundberg (2008) 
menar att skrivandet innehåller flera komplicerade kognitiva processer. Att ha idéer, planera, 
organisera och samtidigt utföra själva hantverket kan vara svårt för en del barn. Mikael radar 
ofta upp händelser efter varandra. Han har ofta mönster från t ex Tom & Jerry-filmer. Hans 
texter skulle bli bättre om han förklarade eller följde upp händelserna mer. För Mikael är det 
svårt att lagra tanken i arbetsminnet och hinna skriva ned innan han glömmer vad han tänkt. 
Det Mikael är bra på är att beskriva platser och personer i inledningen. I början av berättel-
serna har han mer motivation och orkar tänka på fler moment. Trots sina svårigheter har han 
ett intresse av att skriva. Lundberg (2008) menar att intresset för att skriva är en viktig del för 
att skrivutvecklingen ska föras framåt. 
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Karina har hela tiden legat långt fram i skrivutvecklingen och är redan i år ett en duktig skri-
bent. Hon har inte velat ta till sig av andras råd för att förbättra sitt skrivande. Hon har tyckt 
det hon skrivit redan varit bra och färdigskrivet. I hennes texter förklarar hon händelser så det 
är lätt att följa berättelsen. Ordvalet passar hela tiden syftet och hon använder sig av talspråk 
och slang, men bara i dialog. I en del texter försöker hon använda ett vuxenspråk. Att variera 
ordvalet och ha flera bestämningar åt ord gör att texterna känns varierade och får omväxling 
Karina använder ofta olika bildspråk t ex liknelser. Josephson, Melin & Oliv (1990) menar att 
det är ovanligt hos elever men att det ger liv åt texten. Karina har ett mycket gott ordförråd 
och hon vet att orden inte alltid har en bokstavlig betydelse. De senare åren lär hon sig olika 
berättarstrukturer och då kan hon börja mitt i en händelse och förklara med tillbakablickar. 
Josephson, Melin & Oliv (1990) menar vidare att berättelser får bättre effekt och kan varieras 
mer om man använder sig av olika berättartekniker. Karina ser i sina berättelser till att läsaren 
blir intresserad och vill läsa vidare. Karinas avslutningar är ofta korta. Det kan bero på att hon 
tycker det är svårt att göra just avslutningar eller att hon skrivit så långt att hon inte riktigt 
orkar göra klart dem. Eftersom hon ofta gör långa berättelser skulle hennes texter också 
behöva styckeindelning. 

Att eleverna har utvecklats som de gjort beror på kraven som ställs. De krav samhället ställer 
speglar i sin tur teorier och läroplan. Följer vi lärare dessa strömningar gör det att metoden vi i 
skolan arbetar med inbegriper hela språket på ett funktionellt sätt och då utvecklas elevernas 
skriftspråkliga färdigheter. 

5.5 Metoddiskussion 
Jag har beskrivit mina elevers skrivutveckling i min longitudinella studie där jag samlat texter 
från dem under sex år. Eftersom jag samlat så länge har jag en god bild över deras skrivut-
veckling och jag känner eleverna bra. Denna förförståelse kan naturligtvis ha gjort att jag 
övertolkat det eleverna sagt och skrivit. Ett exempel kan vara intresset som inte skrivs ut men 
framkommit på lektionerna. Ett annat är att elever tar till sig mönster från filmer eftersom jag 
vet att eleven ofta ser film. Samtidigt kan det ha gjort att jag förstått hur eleverna tänkt om det 
inte kommer fram i deras texter. Själva insamlandet av texterna har skett under år sex och de 
har alltså tillkommit i annat syfte än forskning. Det gör att de inte förvanskats på något sätt. 
De texter jag analyserat finns med som hela berättelser inne i uppsatsen för att läsaren ska få 
ett sammanhang i berättelserna samt att kunna bilda sig en egen uppfattning. Det har 
betydelse för att läsaren ska förstå t ex felstavningar och om texten har samma kvalitet genom 
hela texten. Var och en som läser kan förstås göra andra tolkningar än jag gjort men jag har 
inte gjort några större generaliseringar eftersom materialet endast omfattar fyra elever. Varje 
elevs utveckling i de olika dimensionerna beskrivs. Värdet i resultatet är att man som lärare 
kan följa elevers skrivutveckling och notera varje elevs enskilda utveckling under lång tid. 

Josephsson, Melin & Olivs (1990) positionsschema var ett bra verktyg i analysen. Det var 
arbetsamt att sätta in huvudsatserna i schemat men det fanns många fördelar. Då visades 
meningsbyggnaden tydligt och om den varierades samt även om fundamenten var utbyggda, 
om huvudsatsernas inledning började med ett enkelt subjekt eller på annat sätt. Även om 
nominalfraser, dvs substantiv eller pronomen med bestämningar, var utbyggda syntes direkt. 
Sammanhangssignaler upptäcktes mycket lätt även om meningarna inte var utmärkta med 
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punkt och stor bokstav. Innan huvudsatserna placerades i positionsschemat numrerades alla 
syntaktiska meningar, vilket är en huvudsats med alla bisatser och bestämningar. För att 
använda det här positionsschemat krävs viss kunskap i satslära. Poängen är dock inte att alla 
ordklasser hamnar precis rätt. En varierad syntax och olika bestämningar kan observeras ändå. 
I två texter har jag inte använt positionsschemat. Det är från Mikaels text i år ett då han inte 
skrev fullständiga huvudsatser utan glömde många ord. Den andra texten är Lenas från år 
fem. Det är mest dialog och i talat språk är det ofta korta och även ofullständiga satser. Därför 
passar schemat inte så bra till de texterna. 

Jag skrev ut alla texterna på datorn. Det gjorde att jag inte blev störd av t ex handstil. Då 
kunde jag verkligen fokusera på varje del för sig och observera olika starka och svaga sidor. 

Värdet med denna undersökning är att i praktiken bidra med tolkningar för att lärare skall få 
en förståelse för hur elevernas texter kan utvecklas i olika dimensioner. Det här kan vara en 
metod att analysera elevers texter. 

5.6 Slutsatser 
Jag har försökt svara på frågorna hur några elevers skrivutveckling ser ut från år ett till år sex 
vad gäller funktion, disposition, sammanhang och språk. 

I litteraturgenomgången har jag fått en bakgrund till hur skrivandet i skolan förändrats utifrån 
samhället, teorier, metoder och läroplaner. Tidigare var formen viktig medan funktionen nu 
blivit mer framträdande. Att hitta en balans mellan dessa ytterligheter är viktigt. I min text-
analys har jag försökt få med båda delarna.  

Jag har valt att fokusera på utvecklingen och inte på det som är fel i elevtexterna. Eleverna lär 
sig inte mycket genom att jag som lärare rättar texten åt dem. De måste själva förbättra sina 
texter för att utvecklas i sitt skrivande. Genom att diskutera med eleverna bestämmer vi till-
sammans vad de ska träna på. Det ger bra undervisningssituationer. Deras delaktighet gör att 
de kan tänka sig att bearbeta sina texter mer och intresset behålls. I min studie har jag haft god 
hjälp av positionsschemat och att jag skrivit ut elevtexterna på datorn så jag kunnat kon-
centrera mig på en sak i taget. 

Jag har kunnat observera varje elevs skrivutveckling under sex år. Därför hoppas jag kunna 
bidra med tolkningar så studenter och lärare på andra stadier kan se hur några elever kan ut-
vecklas i sitt skrivande under åren 1 – 6. För lärare i denna åldersgrupp kan det ses som 
förslag på analyssätt för elevtexter med exempel på tolkningar. Analysmetoden behöver inte 
innefatta alla delar varje gång eftersom det kan vara svårt att hinna med det som lärare. Det 
kan också vara idéer till att utforma en egen metod. 

5.6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Denna longitudinella studie omfattar fyra elever där jag studerat funktion, disposition, sam-
manhang och språk under sex år. Jag har följt varje elev och sett hur de utvecklas inom dessa 
områden. En större undersökning av fler elever under lång tid skulle vara av värde för att 
bättre kunna generalisera resultaten. Intressant vore det också att ta reda på mer varför de 
utvecklas så olika som de gör. Jag har försökt göra en helhetsbedömning för elevernas skriv-
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utveckling med flera olika dimensioner. Det skulle även vara bra att tränga djupare i varje 
dimension.
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Hej 

Jag går nu en magisterutbildning på Linköpings universitet. Det innebär bland annat att jag 
ska göra en vetenskaplig uppsats. Den ska handla om elevers skrivutveckling på låg – och 
mellanstadiet.  

Som du kanske kommer ihåg fick alla elever i klassen skriva en berättelse inför varje 
utvecklingssamtal som vi sedan tittade på för att se hur du utvecklats sedan föregående 
termin. Dessa berättelser finns kvar (kopior) och jag skulle vilja använda dem i min forskning. 

Berättelserna kommer bara att användas i forskningssyfte. Alla eventuella namn kommer att 
tas bort så det inte går att identifiera vad någon skrivit. Naturligtvis är det frivilligt för dig att 
ha med berättelserna i min studie. Om du inte vill att dina berättelser ska ingå i 
undersökningen så skriv eller till mig före den 30 december. 

Vill du fråga om studien kan du ringa mig. 
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