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ABSTRAKT 
I denna studie undersöks lärares uppfattningar om arbetet med läs- och skrivutveckling i 
grundskolans senare år samt hur detta arbete har påverkats av införandet av Lgr-11. Det 
empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa samtalsintervjuer som har 
analyserats och sammanställts för att besvara frågeställningen: Har svensklärares arbete 
med läs- och skrivutveckling i grundskolans årskurs 7-9 förändrats till följd av övergången 
till Lgr-11 och i så fall på vilket sätt? Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och en dialogisk syn på läs- och skrivutveckling. Resultaten visar att lärarnas 
meningar är skilda gällande prioriteringar av innehållet i styrdokumenten men deras 
åsikter sammanfaller ändå kring en ökad tydlighet avseende kunskapskrav, bedömning 
och vad ämnet ska innehålla. Arbetet med läs- och skrivutveckling har påverkats av de 
nya styrdokumenten men lärarens tolkningsfrihet innebär att arbetet fortfarande till viss 
del styrs av traditioner och lärarnas individuella arbetsmönster.  
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1 INLEDNING 
 

If we want children to learn to read well, we must find a way to induce them to 
read lots. […] If we want to induce children to read lots, we must teach them to 
read well. (Adams, 1990 s.5) 

Så beskriver Adams (1990) sambandet mellan läsförmåga och intresse för läsning. Att 
det finns ett behov av att utveckla barns och ungas läsning framgår såväl av 
mediadebatterna som i forskningen. Exempelvis beskriver Harald Eklund (2008) hur 
ett av de problem inom den svenska skolan som under de senare åren varit mest 
omdiskuterat är att många elever går ut grundskolan utan att ha uppnått godkänt betyg 
i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Han beskriver problematiken som 
särskilt stor eftersom just godkända betyg i dessa ämnen är nyckeln till 
gymnasieskolans nationella program.  

Skolverket (2010) understryker dessutom läs- och skrivförmågans betydelse för 
elevernas kunskapsutveckling i skolan. De första skolåren syftar bland annat till att 
hjälpa eleverna att ”knäcka koden” för läsning och utveckla ett vidare intresse för 
läsning medan följande årskurser avser att utveckla elevernas lässtrategier. Skolverket 
(2010) förklarar att detta ännu är ett ganska outforskat område där det saknas mycket 
kunskaper om hur dessa strategier kan utvecklas. Däremot står det klart att en god 
läsförståelse och förmåga att behärska olika läs- och skrivarter är nödvändiga för att 
utveckla kunskaper i alla skolämnen. Skolverket (2010) betonar att det finns en 
påtaglig brist på forskning och kunskap om äldre elevers läs- och skrivutveckling och 
att detta medför att elever får för lite stöd i sin språk- och skrivutveckling inom olika 
ämnen i skolan. Sammanfattningsvis menar Skolverket (2010) att elever behöver 
tränas i att möta abstrakta texter, att det är gynnsamt för elevernas förståelse att 
kombinera muntlighet och skriftlighet samt att skrivande i andra ämnen är en i hög 
grad outnyttjad potential för lärande som borde kunna utvecklas. (Skolverket, 2010, 
Hur påverkar förmågan att läsa och skriva inlärningen av andra ämnen?) 

Hösten 2011 infördes den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet i samtliga skolor i landet (Skolverket, 2011). Detta skedde med löften 
om att krav och kunskapsmål skulle bli tydligare och elevernas prestationer enklare att 
bedöma. Ulrika By (2010) skriver i en artikel i Dagens Nyheter att förslaget till den 
nya läroplanen syftar till att införa färre och tydligare mål som ska underlätta arbetet 
för såväl lärare som elever. Frågan är dock i vilken utsträckning som skolans arbete 
med läs- och skrivutveckling påverkats av reformarbetet. Vad har faktiskt förändrats 
och hur påverkar detta lärarnas arbete? Dessa frågeställningar ligger till grund för detta 
arbete. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Föreliggande studie syftar till att utreda huruvida införandet av Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 
(fortsättningsvis nämnd som Lgr-11) har påverkat lärarnas arbete med att utveckla 
elevernas läs- och skrivförmåga i svenskämnet. Den nya läroplanen avsåg att 
underlätta lärarnas arbete med undervisning och bedömning och det är därför 
intressant att nu, fyra år senare, undersöka lärarnas upplevelser av arbetets 
förändringar. (SOU 2007:28) Det övergripande syftet är att synliggöra lärarnas 
upplevelser av de förändringar som implementeringen av Lgr-11 har medfört och 
belysa huruvida arbetet med läs- och skrivutveckling har förändrats och i sådant fall 
på vilket sätt. Föreliggande studie ämnar utreda följande frågeställning:  

 Har svensklärares arbete med läs- och skrivutveckling i grundskolans årskurs 
7-9 förändrats till följd av övergången till Lgr-11 och i så fall på vilket sätt? 

1.2 Disposition 
Föreliggande uppsats inleds med en bakgrund som utgörs av en definition av för 
studien relevanta begrepp samt en introduktion till språkutvecklingen i skolan med 
delat fokus på språk, läsning och skrivande. Vidare innehåller bakgrundskapitlet en 
kortare presentation av den nya läroplanen, Lgr-11, och dess förändrade innehåll 
jämfört med tidigare läroplan, Lpo-94, samt bakomliggande orsaker till 
läroplansskiftet. Bakgrundskapitlet avslutas med en presentation av tidigare forskning 
med relevans för arbetet. I teorikapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för 
studien och anger undersökningens perspektiv på lärande, språkutveckling samt läs- 
och skrivutveckling. I metodkapitlet beskrivs inledningsvis undersökningsmetoden 
följt av urval och avgränsningar. Därefter följer en redogörelse för studiens 
genomförande samt hur materialet har analyserats. Metodkapitlet innehåller också en 
metoddiskussion med reflektioner kring studiens validitet och reliabilitet samt etiska 
principer. I resultatdelen presenteras insamlad data tematiserat med utgångspunkt i 
lärarnas uppfattningar om de nya styrdokumenten, lärarnas uppfattningar om 
läsutveckling och lärarnas uppfattningar om skrivutveckling. Efter varje avsnitt 
presenteras också analysen av föregående avsnitt där resultatet problematiseras och 
relateras till studiens teoretiska utgångspunkt och aktuell forskning. 
Diskussionskapitlet inleds med sammanfattning av det viktigaste resultatet. Vidare 
presenteras de slutsatser som resultatet tillsammans med bearbetad litteratur givit 
upphov till och avslutningsvis presenteras förslag till forskningsingångar med relevans 
för framtiden.  
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2 BAKGRUND 
Detta bakgrundskapitel inleds med att centrala begrepp förklaras följt av en 
presentation av språkutvecklingen i skolan. Slutligen presenteras Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 tillsammans med de nya 
kunskapskraven och den nya betygsskalan samt de bakomliggande orsakerna till 
införandet av nya styrdokument i den svenska skolan.  

2.1 Begreppsdefinition 
Nedan följer en definition och ett förtydligande av för studien centrala begrepp.  

2.1.1 Litteracitet 
Begreppet litteracitet eller literacy har enligt Ewald (2007) varit ett svåröversatt 
begrepp som på svenska först användes för att definiera läskunnighet och på senare tid 
kommit att beröra även skrivkunnighet. Såväl den svenska som den engelska 
betydelsen har över tid kommit att förändras och flera olika definitioner har använts. 
Exempel på vad som inrymts i litteracitetsbegreppet är läs- och skrivfärdigheter, 
funktionell läs- och skrivförmåga, skriftbehärskning och skriftspråklig kompetens 
(Ewald 2007). Literacy-begreppet beskrivs också vara omdiskuterat i svensk forskning 
och flera försök till försvenskande av termen har genomförts (Olin-Scheller, 2006). 
Under senare år har litteracitet kommit att bli alltmer använt i forskning och litteratur 
men literacy används fortfarande i stor utsträckning varför en oklarhet råder kring 
vilket begrepp som är brukbart i Sverige (Olin-Scheller, 2006). 

Begreppet litteracitet kan beskrivas som läs- och skrivförmåga inklusive dess sociala 
praktik (Ekvall & Nilsson-Skåve, 2014), medan kritisk litteracitet (eng. critical 
literacy) är den dimension av läs- och skrivförmågan som motsvarar förmågan att 
behandla en text som en selektiv version av verkligheten samt förmågan att ifrågasätta 
densamma (Ekvall, 2013). Den kritiska litteraciteten kan även ses som förmågan till 
avkodning av ideologiska dimensioner i olika typer av texter och sociala och kulturella 
praktiker i syfte att avslöja selektiva intressen (McLaren, 1988). McLaren (1988) 
understryker att den kritiska litteraciteten är den som skolkontexten bör sträva mot och 
målsättningen med att utveckla elevernas kritiska litteracitet motsvarar målet att 
utveckla eleverna mot självständiga och kritiska medborgare.  

2.2 Språkets betydelse för lärande 
Att behärska strategier för att läsa och skriva texter är en förmåga som värdesätts i 
dagens samhälle och mediedebatten beskriver ofta en problematik kring elevers 
bristande kunskaper och en ökad utbredning av läs- och skrivsvårigheter. (Randahl, 
2014) Randahl (2014) skriver i sin avhandling Strategiska skribenter - skrivprocesser 
i fysik och svenska att satsningar på elevers basfärdigheter ofta föreslås för att nå bättre 
resultat men förklarar samtidigt att det är tveksamt om en sådan satsning kan leda till 
en lösning på problemet. Hon hävdar att skoldebatten ofta ger en illusion av att läs- 
och skrivutvecklingen enbart handlar om utvecklingen av vissa lingvistiska färdigheter 
som eleverna erövrar och sedan kan applicera på samtliga sammanhang för läsning 
och skrivande. Forskningen påvisar enligt Randahl (2014) något helt annat, nämligen 
att skrivprocessen kan betraktas som en betydligt mer komplex uppgift vilket också 
bekräftas av andra forskare (se t.ex. Alamargot & Chanquoy 2001; Randahl 2014; 
Swärd 2012). Att skapa en text kräver en strukturering som kan delas upp i 
processplanering och textplanering. Textplaneringen består av dels en språklig del och 
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även en abstrakt planering som utgörs av planering av innehåll och icke 
innehållsrelaterade faktorer (Alamargot & Chanquoy 2001). 

Ewald (2007) förklarar att den tankemodell som ligger till grund för hur vi betraktar 
skriftspråklighet i västvärlden dominerats av relativt begränsade uppfattningar om att 
skriftspråket utgörs av ett neutralt, individuellt verktyg. I likhet med Randahls (2014) 
beskrivning av språkliga färdigheter liknar Ewald (2007) den tidigare synen på 
skriftspråksutvecklingen vid simträning som bygger på att om eleven en gång lärt sig 
att flyta fungerar det sedan automatiskt. Skriftspråket har med andra ord beskrivits 
som något som man antingen behärskar eller inte behärskar. Ewald (2007) förklarar 
också att detta har satts i samband med begrepp som litterata och illitterata individer, 
med utgångspunkten att muntliga kulturer anses primitiva medan skriftspråkliga 
kulturer betraktas som välutvecklade. Erövrandet av skriftspråket har ansetts 
betydelsefullt och dessutom betraktats som ”...en förutsättning för abstrakt, logiskt och 
situationsobundet (kontextfritt) tänkande” (Ewald, 2007, s. 23). 

Kunskapen om hur lärare i den svenska skolan går till väga för att lära barn och unga 
att använda sitt språk för att läsa, skriva och uttrycka sig är mycket liten och Swärd 
(2012) förklarar att det blir betydelsefullt att dokumentera hur denna undervisning 
bedrivs för att utröna vilka metoder och medel som bidrar till en så god 
kunskapsutveckling som möjligt. Dokumentationens betydelse blir ännu större till 
följd av de senaste årens PISA-undersökningar som påvisat en negativ 
utvecklingsspiral där allt fler elever inte klarar kunskapskraven för årskurs 9. Med 
anledning av detta blir det också viktigt att belysa arbetet med elevers läs- och 
skrivutveckling för att skapa förutsättningar för elever i grundskolans senare år att 
klara skolgången. De viktigaste faktorerna för en lyckad läs- och skrivutveckling är 
lärarens kompetens, lärarens engagemang, positiv feedback till den enskilde eleven, 
elevens självförtroende och akademiska självkänsla (Hattie, 2009; Swärd, 2012; 
Linnakylä, Malin & Taube, 2004). 

Språket har en stor betydelse för elevers kunskapsbildning och att det uppstår 
svårigheter då elever lär sig att använda språkliga begrepp och uttryck utan att ha 
tillgång till förståelsen för begreppens innebörd. Detta medför att eleverna lär sig att 
använda språket för att samtala om kontexter trots att de saknar förståelse för 
innebörden (Anderberg 2009; Alvegård, Anderberg, Johansson & Svensson 2008). 
När Eklund (2008) beskriver critical literacy förklarar hon att begreppet normalt 
beskrivs i förhållande till andra former av läs- och skrivkunnighet. Enligt Eklund 
(2008) skiljer man mellan operativa, kulturella och kritiska dimensioner och förklarar 
den operativa dimensionen som ett sätt att avkoda text. Den kulturella dimensionen 
sammankopplas med meningsskapande i olika diskurser medan den kritiska 
dimensionen förklaras som en förmåga att behandla text som en selektiv version av 
verkligheten samt en förmåga att ifrågasätta denna version (Green, 1988, ref. i Eklund, 
2008). Samtidigt beskriver Tengberg (2008) hur samtal kring litteratur och språk 
medför en djupare förståelse och att detta kan fungera som ett sätt att utveckla 
elevernas förståelse av texter i en vidare mening. Anderberg (2009) och Alvegård m.fl. 
(2008) beskriver hur denna djupare förståelse för innebörden av de begrepp som 
eleverna får tillgång till bidrar till att innehållet blir tillgängligt och meningsskapande. 

2.2.1 Läsning och litteratur i skolan 
Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (rapport 2012:10) finns det stora 
kvalitetsskillnader i läsundervisningen mellan olika skolor och generellt sätt tycks 
kvalitén vara alltför låg. Skolinspektionen (2012) förklarar att elevernas tillgång till ett 
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varierat utbud av texter är mycket betydelsefullt för läs- och skrivutvecklingen och 
detta har de inspekterade skolorna mestadels kunnat erbjuda. Däremot har elevernas 
behov av att utmanas i läsningen inte tillgodosetts och elevernas delaktighet i 
planeringen av undervisningen beskrivs vara mycket låg. Studiens resultat 
understryker dessutom elevernas behov av lärarstöd för att kunna tillgodogöra sig 
läsundervisningen. Skolinspektionen (2012) beskriver dessutom hur lärarna generellt 
lägger för lite tid på att förbereda eleverna inför arbetet med en text samt att skolorna 
sällan följer upp läsundervisningen.  

Honchell & Pittman (2014) har i en undersökning av litteraturdiskussioners effekt på 
högstadieelevers läsutveckling kommit fram till att den differentiering i 
undervisningen som är nödvändig för att möta elevernas individuella behov blir möjlig 
genom samtal kring litteraturen. Studiens viktigaste resultat beskrivs påvisa att elever 
som fick arbeta med litteraturdiskussioner utvecklade ett större intresse för läsning och 
förstod texternas innehåll bättre.  

I en studie av elevers läsutveckling framgick att en av de viktigaste faktorerna för en 
positiv utvecklingstrend var elevernas inställning till läsning på egen hand. (Linnakylä 
m.fl. 2004) Fritidsläsningen visade sig ha tydliga samband mellan elevers förmåga att 
läsa, förstå och ta till sig en text. Elever som visade ett svagt intresse för läsning på 
frivillig basis hade sämre förutsättningar för att prestera jämfört med de elever som 
gärna läste på egen hand. Vidare framgick av studien att elever med en låg akademisk 
självkänsla löpte större risk för låga prestationer i skolan jämfört med de elever som 
hade en god akademisk självkänsla. Flitigt användande av datorer visade sig också ha 
inverkan på elevernas studieresultat och läsförmåga och de elever som använde datorer 
mycket intensivt löpte större risk att misslyckas med litteracitetsutvecklingen i skolan. 
Hallessons (2011) undersökning av högpresterande gymnasieelevers läskompetenser 
påvisar att dessa elever läser många olika typer av texter såväl på fritiden som i skolan. 
Hallesson (2011) förklarar att eleverna på sin fritid läser bland annat bloggar och andra 
internettexter, sms och e-post men tillägger att även längre sakprosatexter finns med i 
elevernas frivilliga läsrepertoar. Skönlitterärara böcker och läroböcker finns också 
representerade och Hallesson (2011) betonar vikten av bredden av textmaterial och att 
den frivilliga läsningen sker dagligen.  

Spridningen av elevers läsvanor och läsintresse understryks också av Ewald (2007) 
som förklarar att också valet av texter och attityder till läsning, såväl i skolan som på 
fritiden, skiljer sig mycket mellan individer. Ewald (2007) beskriver också hur elever 
som har begränsade erfarenheter av läsning med sig från hemmet inte erbjuds det stöd 
som krävs och dessa elever läser oftast enbart de texter som skolsammanhanget tvingar 
dem till. Vidare förklarar hon att det finns elever som vill läsa i skolan men där 
möjligheterna uteblir till följd av att andra uppgifter måste utföras först och tiden 
räcker inte till för dessa elever. Ewald (2007) understryker betydelsen av att dessa 
elever får hjälp och stöd vidare genom texterna och förklarar att klyftan mellan elever 
med ett väl utvecklat läsintresse och god förmåga att ta till sig nya lässtrategier och de 
elever med mindre intresse och svagare förmåga växer sig allt större över tid. Ewald 
(2007) beskriver också hur litteraturundervisningens tradition är mycket stark och att 
de kunskaper om läsundervisning som forskningen bidrar med inte anammas i 
klassrummet till följd av att dessa traditioner lever kvar i skolan.  

Christina Olin-Scheller (2006) har gjort en etnografisk studie där hon genom att följa 
fyra olika gymnasieklasser mellan höstterminen 2001 och vårterminen 2004 har samlat 
en ansenlig mängd empiriskt material, främst i form av observationer och intervjuer 
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men även genom insamling av skriftliga skoluppgifter, som hon sammanställt och 
analyserat. Med utgångspunkt i att fritidens och skolans fiktionstexter utgör två 
separata textvärldar frågar sig Olin-Scheller (2006) hur mötet med dessa texter ser ut 
samt hur elevernas kunskaper om litteratur och läsning utvecklas under gymnasietiden. 
Syftet med Olin-Schellers (2006) studie är att studera gymnasieelevers möten med och 
reception av fiktionstexter i svenskämnet och på fritiden. Författaren avser också att 
belysa de förhållningssätt till text och läsning som kommer till uttryck i 
svenskundervisningen. Resultatet visar att skolans och fritidens texter skiljer sig åt och 
skapar två olika textvärldar, vilka eleverna tar till sig och använder på olika sätt. 
Fritidens fiktionstexter väcker känslomässigt engagemang hos eleverna medan den 
textvärld som skolan erbjuder tycks framstå som mindre engagerande. Olin-Scheller 
(2006) beskriver hur fiktionsläsningen i skolan och på fritiden ser olika ut och att 
skolans texter inte tycks lika meningsskapande för eleverna som de texter de själva 
väljer. I diskussionen lyfts detta dels som ett problem, men också som en förutsättning. 
Denna problematisering bygger på att texter som relaterar och knyter an till sådant 
som eleven redan känner till blir engagerande och meningsskapande på ett sätt som 
skolans texter sällan lyckas med. Samtidigt hävdar Olin-Scheller (2006), med stöd från 
tidigare forskning, att skolan och fritiden erbjuder och bör erbjuda, olika texter. 

Appleyard (1994) har studerat den psykologiska utvecklingen av läsare av fiktiva 
berättelser för att kunna påvisa att förmågan att ta till sig och bearbeta texter bottnar i 
något av de fem olika stegen i hans teori. Appleyard (1994) undersöker läsupplevelser 
från barndomen och hela vägen till den vuxna läsaren. De fem läsarkategorierna består 
av läsaren som lekare, läsaren som hjälte, läsaren som tänkare, läsaren som tolkare och 
läsaren som pragmatiker. Olin-Scheller (2006) har i sin studie använt Appleyards 
(1994) teorier och kommit fram till att ”läsaren som hjälte/hjältinna” och ”läsaren som 
tänkare” är de vanligast förkommande läsarrollerna i en genomsnittlig gymnasieklass. 
Hon (Olin-Scheller, 2006) diskuterar behovet av att ge eleverna förutsättningar för att 
utveckla sin läsning för att kunna erövra nya läsarroller, och att skapa dessa 
förutsättningar borde vara skolans uppgift. Svårigheten uppstår i spänningen mellan 
skolans och fritidens textvärldar då skolan måste erbjuda texter som främjar utveckling 
men samtidigt kräver eleverna känslomässigt engagerande texter för att kunna 
utvecklas. Appleyard (1994) beskriver hur nya läsarroller erövras i olika steg som vart 
och ett medför nya och djupare insikter kring olika typer av texter, litteraturformer och 
stilgrepp i litteraturen. I takt med att nya läsarroller erövras erbjuds också läsaren 
möjligheten att välja mellan olika lässtrategier och detta medför en alltmer utvecklad 
litteracitet hos eleverna.  

2.2.2 Skrivutveckling i skolan 
Birgitta Norberg Brorsson (2007) undersöker i en studie skrivundervisningen i 
grundskolans senare år med intentionen att öka förståelsen för samspelet mellan 
elevtexter, undervisning och skola. Skrivutvecklingen beskrivs av Hundeide (2006) ha 
en central förbindelse med inlärning och kunskapsutveckling och enligt Nyström Höög 
(2010) behöver skolskrivandet utvecklas mot ett mer omvärldsorienterat upplägg. 
Lopez (2011) förklarar också hur relevansen blir avgörande för elevernas möjligheter 
att tillägna sig kunskap och för att utveckla språket. Enligt Nyström Höög (2010) blir 
skolskrivandet idag alltför hårt fokuserat till de narrativa texttyper som eleverna sällan 
får någon användning för i framtida studier eller yrkesliv. Swärd (2012) beskriver hur 
skrivinlärningens grunder blir viktiga eftersom rekonstruktion av tidigare befästa, men 
felaktiga, skriftmönster blir svåra att bryta och att utvecklingen av det befintliga 
språket blir lidande. Däremot förklarar Swärd (2012) att skriftspråksutvecklingen är 
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ett levande och ständigt pågående arbete vilket innebär att utvecklingen fortsätter hela 
livet.  

Randahl (2014) beskriver hur högpresterande elever i skolan väljer skrivstrategier 
utifrån vilket ämne som behandlas. Vidare låter de skrivandet ta tid och de betraktar 
skrivprocessen som dialogisk vilket medför att de utnyttjar kontextuella resurser. Detta 
innebär att vikten av att undervisa om olika texttyper i skolan blir viktigt eftersom det 
är utifrån dessa kunskaper eleven sedan får välja skrivstrategier baserat på uppgifters 
innehåll. Ju fler strategier som finns till hands, desto fler möjligheter finns att välja 
den bäst anpassade strategin till den aktuella uppgiften.  

2.3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 

Det moderna samhällets ständiga förändringar sätter tydliga spår i det svenska 
skolsystemet eftersom detta avser att vara en avspegling av det samhälle vi lever i. 
Dessa ständiga förändringar blir ofta arbetsamma att organisera och genomföra i 
skolan eftersom en sådan institution kräver tid för att förändras. Skolan är en 
modernistisk institution som utmanas av postmoderniteten i det samhälle vi lever i 
(Hargreaves, 1998). Vidare beskriver Hargreaves (2004) att detta postmoderna 
samhälle givit upphov till ett välutvecklat kunskapssamhälle som förutsätter att skolan 
som organisation ständigt måste anpassa sig till nya rådande förutsättningar för att 
kunna möta upp det behov av kunskap och kompetens som samhället efterfrågar. En 
anpassning av skolväsendet blir nödvändig eftersom samhället ständigt ställer nya krav 
på framtidens medborgare.  

2.3.1 Motiv till införandet av Lgr-11 
Enligt Skolverket (2014) har PISA-rapporterna har från 2000-talet och framåt påvisat 
ett sämre resultat för elever i svensk grundskola. Med anledning av denna 
omständighet utfördes undersökningar (SOU 2007:28 och Skolverket 2009) och kritik 
utfärdades mot den föregående läroplanen Lpo-94. I samband med detta startade ett 
reformeringsarbete av det svenska utbildningssystemet där syftet var att korrigera 
styrningen för att på sikt höja resultaten i den svenska skolan.  

Sandeberg (2010) beskriver i en artikel i Svenska Dagbladet hur dåvarande 
utbildningsminister Jan Björklund efter kritik mot Lpo-94 lämnade in regeringens 
förslag till den nya läroplanen, Lgr-11, som jämfört med Lpo-94 presenterade färre 
och tydligare mål och ett angivet centralt innehåll. Enligt Lpo-94 utvärderades 
eleverna första gången i årskurs fem vilket Björklund ansåg var för sent. Kunskapsmål 
finns i den nya läroplanen presenterade för årskurs 3, 6 och 9 för att elever som inte 
når målen ska kunna få hjälp och stöd i ett tidigt skede.  

Målet med läroplansreformen var också enligt SOU 2007:28 att formulera tydligare 
mål för grundskolans verksamhet och att denna tydlighet ska kunna bidra till en mer 
likvärdig skola. Vikt läggs i SOU 2007:28 vid benämningen av olika former av 
kunskapsuttryck, ord som uttrycker kunskapstyper och nivåer av kunskaper, vilka i 
Lpo-94 uppfattades som mångtydiga och svårtolkade. ”Vad skiljer att ”känna till” 
jämfört med ”ha kännedom om”? Hur ställer sig ”ha inblick i” i förhållande till ”ha 
insikt om”? Vad skiljer ”ha kunskaper om” från att ”ha grundläggande kunskaper 
om”?” (SOU 2007:28 s. 107). Också målen i kursplanerna kritiseras i SOU 2007:28 
och det är framförallt hur dessa mål ska tolkas och förstås som bedöms vara oklart. 
Regeringen påtalar i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) att ett 
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förtydligande av kunskapsmålen är nödvändigt samt att grundskolan också har som 
uppgift att förbereda eleverna för kommande gymnasieutbildningar.  

2.3.2 Likheter och skillnader mellan Lpo-94 och Lgr-11 
med utgångspunkt i svenskämnet 

I tabell 1 visas likheter och skillnader mellan kunskapskraven rörande läsning, 
skrivande och språk för betyget E respektive betyget G i slutet av årskurs 9. 

Av tabell 1 framgår att det finns tydliga skillnader i vilka kunskaper om läsning, 
skrivande och språk som ska mätas och den tidigare nämnda problematiken med Lpo-
94s otydlighet jämfört med Lgr-11. De nya kunskapskraven preciserar mer noggrant 
vad som ska mätas och vid en jämförelse mellan kunskapskraven för betygen E, C och 
A blir det också enklare att kunna se och tolka skillnaderna mellan betygsstegen 
jämfört med betygen G, VG och MVG. I tabell 2 visas ett exempel på skillnaderna 
mellan betygsstegen i Lgr-11 och Lpo-94.  

Lgr-11 har en betygsskala som tydligt påvisar att samma kunskaper bedöms i de olika 
betygsstegen men med högre krav på innehåll och kvalitet för de olika betygen medan 
Lpo-94 till viss del beskriver olika innehåll i kunskapskraven för de olika 
betygsstegen. I SOU 2007:28 framgår att denna otydlighet är förvirrande för både 
lärare och elever och att förtydligande av vilka mål som ska vägleda undervisningen 
och hur dessa kunskaper ska bedömas blir nödvändig för att få en likvärdig utbildning 
i den svenska skolan.  
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2.3.2.1 Tabell 1 Skillnader mellan kunskapskraven 
Område Betyget E Lgr-11 Betyget G Lpo-94 

Läsa ”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med 
flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja 
och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters 
innehåll med viss koppling till tidsaspekter, 
orsakssamband och andra texter visar eleven 
grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, 
utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om tydligt framträdande 
budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla 
resonemang om verket med kopplingar till dess 
upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda 
slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska 
och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.” 
(Lgr-11 s. 230) 

Eleven ska ”kunna läsa till åldern avpassad 
skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra 
länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna 
ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt 
kunna reflektera över det.” (Lpo-94 s.100) 

 

Samt eleven ska kunna ”läsa, reflektera över och sätta 
in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att 
leva och tänka.” (Lpo-94 s.100) 

Skriva ”Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig 
variation, enkel textbindning samt i huvudsak 
fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och 
strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller 
enkla gestaltande beskrivningar berättargrepp samt 
dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, 
välja ut och sammanställa information från ett 
avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss 
del underbyggda resonemang om informationens och 
källornas trovärdighet och relevans. 
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar 
och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i 
huvudsak fungerande struktur, citat och 
källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, 
estetiska uttryck och medier så att de olika delarna 
samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan 
eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters 
innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta 
texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på 
ett i huvudsak fungerande sätt.” (Lgr-11 s. 230)  

Eleven ska: ”kunna skriva olika sorters texter så att 
innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets 
normer, både vid skrivande för hand och med dator,” 
(Lpo-94 s. 100) 

Tala ”Eleven kan samtala om och diskutera varierande 
ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med 
enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt 
som till viss del för samtalen och diskussionerna 
framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra 
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak 
fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till 
syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra 
enkla och till viss del underbyggda resonemang om 
svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt 
jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt 
framträdande likheter och skillnader.  

Eleven ska: ”aktivt kunna delta i samtal och 
diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt 
kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet 
framgår och är begripligt,” (Lpo-94 s.100) 
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2.3.2.2 Tabell 2 Skillnader mellan betygssystemen 
Betyget E Betyget C Betyget A 

”Eleven kan skriva olika 
slags texter med viss språklig 
variation, enkel textbindning 
samt i huvudsak fungerande 
anpassning till texttyp, 
språkliga normer och 
strukturer.” (Lgr-11, s.230) 

”Eleven kan skriva olika slags 
texter med relativt god 
språklig variation, utvecklad 
textbindning samt relativt väl 
fungerande anpassning till 
texttyp, språkliga normer och 
strukturer.” (Lgr-11, s. 231)  

 

”Eleven kan skriva olika slags 
texter med god språklig 
variation, välutvecklad 
textbindning samt väl 
fungerande anpassning till 
texttyp, språkliga normer och 
strukturer.” (Lgr-11, s. 232) 

Betyget G Betyget VG Betyget MVG 

Eleven ska: ”kunna skriva 
olika sorters texter så att 
innehållet framgår tydligt 
samt tillämpa skriftspråkets 
normer, både vid skrivande 
för hand och med dator.” 
(Lpo-94, s.100) 

”Eleven använder skrivandet 
för att ge uttryck för tankar, 
åsikter och känslor och som ett 
redskap för kommunikation” 
(Lpo-94, s. 101) 

”Eleven är lyhörd för och 
reflekterar över stilistiska 
variationer och olika sätt att 
uttrycka sig i tal och skrift.” 
(Lpo-94, s. 101) 
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3 TEORETISK ANSATS 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien har sin grund i. 
Inledningsvis presenteras studiens teoretiska perspektiv på svenskämnets läs- och 
skrivutveckling följt av en orientering i studiens syn på kunskapsutveckling och 
lärande.  

3.1 Perspektiv på läs- och skrivutveckling. 
Studiens utgångspunkt är ett dialogiskt perspektiv på läs- och skrivutveckling. Ur ett 
sådant perspektiv är det att lära sig något detsamma som att kunna tala och skriva om 
det (Larsson, 1989). Larsson hävdar att tanken är omöjlig att separera från förmågan 
att formulera tanken språkligt och att inlärningen som sker i skolan till stor del är 
språklig. Vidare menar Larsson att språket i tal och skrift är ett sätt att samspela med 
andra och beskriver också tänkandet som ett slags samspel som innebär att det är 
samma person som ställer frågor och svarar.  

Det är inte enbart den grammatiska kompetensen och ordförrådet som byggs ut vid 
språkutveckling; man lär sig även att göra fler språkliga saker samtidigt. Detta sker 
genom en successiv uppbyggnad av språkliga repertoarer och verksamheter (Anward, 
1989). Vygotskij (1934) menar att ordets betydelse inte är konstant utan något som 
förändras och utvecklas i takt med ett barns språkutveckling. I likhet med Vygotskij 
(1934) beskriver Anward (1989) hur såväl språk som tanke förändras i takt med den 
språkliga utvecklingen. 

Dysthe (2003) skriver att språket är grundläggande i lärprocesserna och en avgörande 
aspekt i varje läromiljö är balansen mellan individualitet och socialt samspel. 
Kommunikation utgör en viktig del av såväl språkutvecklingen och det sociala 
samspelet vilket medför att den kommunikativa funktionen blir mycket betydelsefull 
för såväl individens som gruppens lärande. Dysthe (1996) förklarar att språkforskare 
har delats i tre läger där den första kategorin hävdar att språket endast förmedlar tankar, 
den andra kategorin anser att språket är en form av tänkande och den tredje kategorin 
som placerar sig mitt i mellan dessa två och anser att språket blir ett viktigt redskap 
för tänkande. Vygotskij (1934) understryker att tanken utvecklas genom språket och 
Dysthe (1996) hämtar stöd i hans teorier för sin studie av pedagogiska verksamheter.  

3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Denna studie angriper arbetet med läs- och skrivutvecklingen i grundskolans senare år 
med ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det sociokulturella perspektivet 
förespråkas av exempelvis Roger Säljö (2014), Karsten Hundeide (2006) och Olga 
Dysthe (2003) och har sitt ursprung i Lev Vygotskijs (1978) teorier om omgivningens 
avgörande betydelse för individens utveckling. Tankeförmågan och språket är centrala 
delar av det som Vygotskij (1978) kallar för utveckling och denna utveckling sker 
genom interaktion och samspel med andra i relationer. Därmed påverkas intelligens 
och kognitiv utveckling av kulturell förståelse och sociala faktorer.  

Betraktat ur ett sociokulturellt perspektiv kan lärande beskrivas som en ständigt 
pågående process. Säljö (2014) förklarar att lärande inte alltid är medvetet och att 
människan utvecklas oberoende av huruvida intentionen är att lära sig eller om 
aktiviteten har något annat syfte. Dysthe (2003) menar att det är en konstruktivistisk 
lärandesyn som ligger till grund för det sociokulturella perspektivet och betonar 
samtidigt att kunskapskonstruktionen sker genom samarbete i en kontext. Därmed kan 
interaktion och samarbete betraktas som avgörande element för lärandet. Säljö (2014) 
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beskriver hur det sociokulturella perspektivet på lärande kan beskrivas utifrån att 
lärande är situerat, huvudsakligen socialt, distribuerat och medierat.  

3.2.1 Lärande är situerat 
”Individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna 
och av vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, 
tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet.” (Säljö 2014 s. 128)  

Så beskriver Säljö (2014) hur mänskliga handlingar kan beskrivas som situerade 
utifrån en social praktik. Säljö (2014) beskriver vidare genom att lyfta ett exempel, 
nämligen hur kontexten blir viktig för svaret på frågan ”Hur är det?” Om frågan ställs 
i en hiss menar han att svaret förväntas bli allmänt och svävande medan om frågan 
istället lyfts på ett läkarbesök blir svaret ett helt annat. Den kontextuella förståelsen av 
en kommunikationssituation blir avgörande för tolkningen av innehållet. Säljö (2014) 
förklarar vidare att studier visat att barns förmåga att minnas är avhängigt 
sammanhanget som erbjuds för minnessituationen. Barn som uppmanas att minnas ett 
antal saker i en presenterad kontext hade bättre förmåga att minnas korrekt än barn 
som fick liknande minnesinformation med utan ett tydligt sammanhang. Säljö (2014) 
förklarar att lärande inte enbart handlar om att ha information, färdigheter och 
förståelse utan också om vikten att ha förmåga att avgöra vilken information och vilka 
färdigheter som kan betraktas som relevanta för en viss kontext. Han beskriver 
människan som responsiv och förklarar att hon reagerar på sociala situationer och 
agerar utifrån olika kommunikativa förutsättningar.  

3.2.2 Lärande är huvudsakligen socialt 
Språket fungerar som en förbindelse mellan det kognitiva och det sociala. Säljö (2014) 
beskriver hur sociala praktiker och traditioner inrymmer den sociala interaktion som 
bidrar till utveckling och lärande. Dysthe (2003) beskriver språket som ett socialt 
verktyg varför språkutvecklingen och den sociala kompetensen blir viktiga redskap för 
lärande. Den sociala kontext som lärandet utgår från blir avgörande för elevernas 
möjligheter att omvandla kunskap till sin egen. Det blir viktigt enligt Säljö (2014) att 
inte inbilla sig att kunskap är något som kan överföras från en person till en annan. 
Istället måste eleven, genom språket, sätta den nya informationen i relation till tidigare 
kunskaper för att kunna förstå det nya i ett sammanhang. Först då kan kunskapen 
beskrivas vara tillägnad och först då kan eleven också förklara kontexten med egna 
ord.  

3.2.3 Lärande är distribuerat 
Dysthe (2003) beskriver hur lärande inte kan ägas individuellt utan är distribuerat inom 
en grupp. Alla inom gruppen besitter olika färdigheter som de kan delge varandra; 
tillsammans bidrar alla till att skapa en helhetsbild och ett större sammanhang. Det är 
genom interaktion med andra människor som delaktighet skapas och interaktionen 
med andra i lärandemiljön blir avgörande för vad som lärs och hur det lärs. Lärarens 
roll i klassrummet blir därför oerhört betydelsefull eftersom dennes uppgift inte enbart 
blir att förmedla kunskap utan också att interagera tillsammans med gruppen.  

3.2.4 Lärande är medierat 
Kommunikationen som verktyg för lärande beskrivs av Vygotskij (1978) som en 
självklar del av människans natur och det är genom fysisk, intellektuell och språklig 
utveckling som samhället och kulturen vuxit fram. Han förklarar att språket är unikt 
och att det utgör ett förmedlande redskap som blir avgörande då människan ska tillägna 



13 

 

sig kunskap. Det är språkets funktion som förmedlande redskap som beskriver den 
medierande funktionen och det är också medieringen som medför att människan kan 
lära av andra och därmed också utvecklas individuellt och i grupp.  
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4 METOD 
Underlaget för den här studien är baserat på kvalitativa samtalsintervjuer med fyra 
svensklärare i grundskolan. De intervjuade lärarna arbetar på olika skolor i Kalmar län 
och har varit yrkesverksamma under såväl Lpo-94 som Lgr-11. Nedan återges studiens 
genomförande med avstamp i undersökningsmetoden, följt av studiens urval och 
avgränsningar. Därefter beskrivs genomförandet av studien och sedan analysmetoden 
med en redogörelse för hur insamlad data har bearbetas. Metodkapitlet avslutas med 
en metoddiskussion innehållande resonemang kring studiens validitet och reliabilitet 
samt etiska överväganden.  

4.1 Undersökningsmetod 
Beslutet att basera studien på samtalsintervjuer fattades till följd av att Jacobsen 
(2012), Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) och Brinkmann & Kvale 
(2014) samtliga lyfter den kvalitativa samtalsintervjun som en metod för att undersöka 
individers eller gruppers nyanserade uppfattningar om komplexa kontexter. Denna 
studie avser att undersöka lärarnas nyanserade uppfattningar om läs- och 
skrivundervisningen i klassrummet och således blir samtalsintervjuer en passande 
undersökningsmetod.  

Kvalitativa forskningsmetoder är användbara då studien avser att undersöka något på 
djupet, dvs. att få fram så många nyanser som möjligt av ett fenomen eller att försöka 
skapa en så fullständig förståelse som möjligt av förhållandet mellan person och 
kontext (Jacobsen 2010). Eftersom denna studie avser att undersöka lärares (person) 
uppfattningar av läs- och skrivutvecklingen i grundskolan (kontext) samt vilken effekt 
de nya styrdokumenten eventuellt kan ha haft på denna kontext förefaller det lämpligt 
att använda en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka ämnet.  

Vidare förklarar Jacobsen (2010) att de vanligaste metoderna för att angripa frågor ur 
ett kvalitativt perspektiv är intervjuer, observationer eller källstudier. Han beskriver 
den öppna intervjun som en metod där två parter samtalar om ett gemensamt tema. 
Metoden medför att båda parterna samspelar med varandra och det finns få 
begränsningar av vad som kan framgå av samtalet. Denna metod beskrivs vara lämplig 
i sammanhang då det är intressant att synliggöra vad andra människor säger eftersom 
den leder till att den enskilda individens tankar och åsikter framträder. Metoden är 
även användbar då människors tolkningar och förståelse av ett visst fenomen ska 
belysas (Jacobsen 2010). Det är med anledning av detta som kvalitativa 
samtalsintervjuer har valts för insamling av empiriskt material och studien avser att 
genom denna metod kunna förmedla lärares upplevelser utifrån studiens 
frågeställning.  

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Brinkmann & Kvale (2014) som en 
metod för att förstå världen utifrån undersökningspersonernas perspektiv. Metoden 
avser att utveckla en större mening ur intervjupersonernas erfarenheter och 
uppfattningar om särskilda situationer eller fenomen. Brinkmann & Kvale (2014) 
förklarar också att det finns olika typer av intervjuer och att dessa har olika syften. Den 
kvalitativa forskningsintervjun syftar till att producera kunskap och det är viktigt att 
ha detta syfte i åtanke genom studien för att skapa goda förutsättningar för en kvalitativ 
undersökning. Det är genom interaktionen mellan de två parterna i samtalet som 
kunskapen konstrueras och vad som utbyts mellan parterna styrs av samtalskontexten. 
Därmed blir det betydelsefullt för studiens genomförande att kunskapsutbytet blir ett 
centralt tema för intervjusituationen.  
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Esaiasson m.fl. (2012) förklarar att samtalsintervjuer som forskningsmetod är 
fördelaktig i sammanhang då det är aktuellt att synliggöra hur olika fenomen gestaltar 
sig. De beskriver att frågeundersökningar och samtalsintervjuer har flera 
beröringspunkter men att dessa framförallt blir synliga under genomförandet för att 
sedan bli mer åtskilda under uppföljningen av resultatet. Samtalsintervjuer beskrivs ha 
flertalet fördelar, exempelvis att oväntade svar kan dyka upp och möjligheten att följa 
upp dessa genom följdfrågor vilket inte blir möjligt i en frågeundersökning. Genom 
att föra liknande samtal med flera olika personer kan olika mönster synliggöras som 
aldrig skulle framgå i en frågeundersökning. Dessa mönster blir aktuella att synliggöra 
för att tematisera de svar på intervjufrågorna som lärarna bidrar med. För övrigt finns 
inget syfte i att synliggöra mönster eftersom studien inte avser att förmedla en generell 
bild av arbetet med läs- och skrivutvecklingen i skolan. Istället är avsikten att förmedla 
en nyanserad bild av de intervjuade lärarnas upplevelser.  

Kvalitativa samtalsintervjuer kan genomföras i grupp eller individuellt (Jacobsen 
2010). Denna studie avser att synliggöra lärarnas upplevelser av läs- och 
skrivutvecklingen i grundskolans senare år och med anledning av att lärarnas arbete 
med detta i stor utsträckning sker på självständig basis har intervjuerna genomförts 
individuellt. Fördelen med individuella samtalsintervjuer är också att intervjupersonen 
erbjuds möjligheterna att självständigt formulera svar på intervjufrågorna, ta god tid 
på sig och risken att intervjupersonernas svar färgas av andras tankar och upplevelser 
minskar.  

De kvalitativa, individuella, öppna samtalsintervjuerna som ligger till grund för denna 
studie har också varit semistrukturerade vilket innebär att intervjuerna har byggts upp 
kring ett antal strukturerade grundfrågor som sedan vidareutvecklats och följts upp 
genom följdfrågor anpassade till den enskilda intervjusituationen.  

4.1.1 Urval 
Jacobsen (2010) betonar vikten av att förhålla sig realistisk till sin studie och med 
anledning av att en forskare sällan har möjligheten att undersöka alla personer som är 
intressanta att undersöka blir det viktigt att förstå att studien endast undersöker en del 
av verkligheten. Jacobsen (2010) förklarar också att antalet undersökningsenheter 
(intervjupersoner) inte är centralt utan det är deras förmåga att ge intressant 
information som blir relevant gentemot frågeställningen.  

Urvalet för studien har baserats på svensklärare i grundskolans senare år. Vidare har 
enbart lärare som varit yrkesverksamma under såväl Lpo-94 som Lgr-11 intervjuats 
och ytterligare urvalskriterier har formats för att få en god spridning av det insamlade 
materialet (se nedan). Dessa urvalskriterier avser att möjliggöra en spegling av 
verksamheten ur ett vidare perspektiv, varför såväl män som kvinnor har intervjuats 
och lärarna har varit i olika åldrar, arbetat vid olika skolor samt varit yrkesverksamma 
under olika lång tid. I urvalsprocessen har inte särskild tid ägnats åt att få en helt 
likvärdig fördelning mellan kön, åldrar eller arbetslivserfarenhet eftersom studien inte 
avser att undersöka skillnader eller likheter mellan dessa faktorer. Däremot finns olika 
kön, åldrar och arbetslivserfarenheter representerade. Eftersom detta är en kvalitativ 
studie avses inte att skapa en bild av lärares generella uppfattningar varför exempelvis 
köns- och åldersfördelning inte fyller någon funktion. Studien belyser istället fyra 
specifika lärares uppfattningar för att kunna förmedla en djupare och mer nyanserad 
bild av eventuella förändringar sedan införandet av Lgr-11.   
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4.1.1.1 Deltagare 
Fyra lärare som varit yrkesverksamma under olika lång tid men som har verkat och 
bedömt enligt både Lpo-94 och Lgr-11 har valts ut och deltagit i samtalsintervjuer. 
Lärarnas kön har inte varit betydelsefullt men både män och kvinnor har intervjuats 
för att resultatet ska bli så varierat som möjligt. Lärarna har arbetat vid olika skolor 
men samtliga är verksamma inom Kalmar län och är lärare för årskurs 7-9. Samtliga 
deltagare i intervjuerna hålls anonyma. För att underlätta läsningen har lärarna 
namngivits med de relativt könsneutrala fiktiva namnen Alexis, Robin, Ellis och Kim. 
Könsneutraliteten är ett svar på lärarnas behov av att vara obestämbara för allmänheten 
och beslutet att göra könstillhörighet, ålder och annan individuell information 
otillgänglig är en följd av att deras svar inte ska kunna knytas till dem personligen.  

4.1.2 Avgränsningar 
Till följd av studiens omfång och tidskriterier har underlagsmaterialet avgränsats till 
intervjuer med fyra olika verksamma lärare i grundskolans senare år. De yttre ramarna 
för insamlingen av data har också medfört att studien kommer att belysa enbart 
svensklärares arbete med läs- och skrivutveckling trots att denna utveckling många 
gånger berör undervisningen i alla ämnen. Denna avgränsning har gjorts för att 
omfånget ska bli hanterbart och det undervisningssammanhang där läs- och 
skrivutveckling får mest utrymme är i svenskundervisningen. Vidare har 
undersökningen avgränsats till att beröra undervisningen i grundskolans senare år, 
årskurs 7-9. Denna avgränsning har gjorts främst till följd av att studiens 
genomförande hade blivit svårhanterligt om den skulle bearbeta styrdokumenten för 
både grundskolan och gymnasieskolan. Grundskolans tidigare år har valts bort 
eftersom min utbildning omfattar grundskolans senare år och gymnasieskolan. 
Prioriteringen att belysa just grundskolans arbete bottnar dels i forskning som påtalar 
att kunskapen om elevernas tidiga läs- och skrivutveckling är förhållandevis god 
medan kunskapen om den fortsatta utvecklingen är betydligt mindre (se exempelvis 
Randahl 2014). Av den anledningen blir det intressant att undersöka den vidare 
utvecklingen av de förmågor som eleven förväntas ha tillägnat sig före övergången till 
gymnasieskolan. Svenskämnet är ett stort ämne med ett brett innehåll och anledningen 
till att just läs- och skrivutvecklingen kommer att belysas i denna studie är att denna 
kompetens på många sätt blir avgörande för elevernas utveckling i samtliga 
skolämnen.  

4.1.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes under loppet av två veckor där varje intervju ägnades mellan 
30-60 minuter beroende på hur lång tid som behövdes för att bearbeta intervjuguiden. 
Andra aspekter fick också betydelse för intervjusamtalens tidsomfång, såsom avbrott 
i intervjun och behovet av att utveckla svaren på olika frågor. Varje lärare fick 
information om intervjuns ungefärliga innehåll före intervjun men ingen lärare hade 
möjlighet att se intervjufrågorna i förväg. Samtalsintervjuerna spelades in med hjälp 
av iPad och transkriberades i nära anslutning till genomförandet. Transkriptionerna 
användes sedan i ett första skede för att utläsa de teman som har skapat resultatdelens 
disposition. Därefter har det empiriska materialet bearbetats genom kvalitativ 
textanalys (Essaiasson m.fl, 2012). 

4.1.3.1 Intervjuguide 
Vid konstruerandet av intervjufrågor är det viktigt att vara medveten om att såväl form 
som innehåll har betydelse för hur frågorna besvaras och att anpassa frågorna med 
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noggrannhet (Esaiasson m.fl. 2012). Esaiasson m.fl. (2012) förklarar att det är viktigt 
vid konstruerandet av intervjufrågor att vara medveten om att såväl form som innehåll 
har betydelse för hur frågorna besvaras och att anpassa frågorna med noggrannhet. 
Innehållet är det som knyter an till studiens problemställning medan formens betydelse 
handlar om att kunna skapa ett levande samtal där intervjupersonerna känner sig 
motiverade att berätta om sina upplevelser eller erfarenheter. Vidare beskriver de att 
det är av stor vikt att intervjufrågor är korta, enkla att förstå och formulerade med ett 
okomplicerat och lättbegripligt språk. Baserat på Esaiassons m.fl. (2012) resonemang 
om intervjufrågors funktion samt Brinkmann & Kvales (2014) teorier om att 
konstruera intervjuguider har frågorna till föreliggande studies samtalsintervjuer 
kommit till.   

Föreliggande studie har använt intervjuguiden som ett sätt att skapa struktur i 
intervjuerna för att få ett resultat som går att analysera och jämföra medan följdfrågor 
har anpassats efter intervjusituationen (se bilaga 1).  

4.2 Analysmetod 
Nedan presenteras den analysmetod som använts för att bearbeta insamlad empiri och 
en beskrivning av hur materialet har genomgått analytiska processer för att sedan 
sammanställas i kommande resultatdel.  

4.2.1 Bearbetning av insamlad data 
Det empiriska materialet fångades upp via ljudupptagning för att sedan transkriberas 
och sammanställas utifrån teman som utkristalliserades under transkriberingen. 
Esaiasson m.fl. (2012) skriver att analysstadiet för undersökning baserad på 
samtalsintervjuer bör delas upp i två delar. Det första steget innebär att materialet 
sammanfattas och detta gjordes genom att varje intervju sammanställdes skriftligt och 
de viktigaste resultaten tematiserades. När samtliga intervjuer hade sammanfattats 
kunde mönster urskiljas och på så vis konstruerades dispositionen för resultatet i 
studien. Steg två beskrivs av Esaiasson m.fl. (2012) som ett steg på väg mot det mer 
generella och förklarar i samband med det väsensmetoden som beskrivs vara 
användbar för att fånga ett centralt innehåll kring en företeelse och ibland finna någon 
form av gemensam nämnare. Detta applicerades på studien genom att bearbeta empirin 
utifrån en tematiserad struktur uppkommen ur den första tolkningen och 
sammanfattningen av materialet.  

Jacobsen (2012) förklarar att analysen av det bearbetade intervjumaterialet är identisk 
med en textanalys och de frågor som är centrala för en sådan är hur man ska förstå och 
tolka det empiriska materialet samt hur detta ska systematiseras och ordnas. Genom 
att växla mellan att analysera materialets olika delar och betrakta dessa i en större 
helhet bearbetas materialet genom analys ur ett hermeneutiskt perspektiv. 
Föreliggande studie avser att spegla lärares individuella uppfattningar men dessa 
uppfattningar måste också placeras i ett vidare sammanhang för att skapa mening åt 
innehållet i resultatet varför växlingar mellan empirins olika delar förekommer.  

4.3 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras föreliggande studies validitet, reliabilitet och etiska 
ställningstaganden.  
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4.3.1 Metodval 
Det finns flertalet användbara metoder för att undersöka hur svensklärare arbetar med 
läs- och skrivutveckling. Observationer av undervisningen är också en metod som 
hade passat studiens syfte väl men tidskriteriet medförde att intervjubaserad empiri 
valdes för denna studie. För att kunna samla tillräckligt med material för en studie hade 
ett stort antal observationer av undervisning på flertalet skolor med olika lärare och 
med klasser i årskurs 7, 8 och 9 varit nödvändiga att genomföra, vilket inte var 
förenligt med tidskriteriet. 

4.3.2 Validitet och reliabilitet 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten i det resultat som studien lett fram till medan 
validitetsbegreppet kan separeras i två delar, begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 
Begreppsvaliditeten beskrivs som frånvaro av systematiska och osystematiska fel 
medan resultatvaliditeten tillskrivs innebörden ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter”. 
En god begreppsvaliditet tillsammans med reliabilitet medför i förlängningen en god 
resultatvaliditet. Vidare kan validitetsbegreppet delas i intern och extern validitet, 
vilket syftar till att skilja på ifall forskaren har lyckats ta reda på det som avsetts (intern 
validitet) samt huruvida det blir möjligt att applicera resultatet på andra sammanhang 
(extern validitet; Esaiasson m.fl. 2012). 

Jacobsen (2012) beskriver intern och extern validitet men också reliabilitet som en 
betydande variabel, d.v.s. möjligheten att lita på den insamlade empirin. Föreliggande 
studie har begränsade möjligheter att uttala något om andra sammanhang än det 
undersökta. Reliabiliteten kan därför ifrågasättas eftersom det endast blir möjligt 
utifrån den insamlande empirin att dra vissa generella slutsatser men materialet kan 
inte betraktas tala för andra kontexter än de som blivit undersökta. Varje enskild 
intervjuperson kan endast beskriva det egna sammanhanget och de upplevelser som är 
knutna till detsamma. Ingen av lärarna hade möjligheten att studera intervjufrågorna i 
förväg. Detta innebär att de fått en begränsad betänketid för att besvara frågorna vilket 
kan påverka resultatet. Samtidigt avses med undersökningen att lärarnas personliga 
upplevelser ska återberättas vilket innebär att svaren i de flesta fall finns lättillgängliga 
i lärarnas tankar, känslor och minnen. Om lärarna istället hade fått tillgång till 
intervjuguiden i förväg finns risken att de hade låtit sig färgas av andra i sina svar. Det 
är också av denna anledning som intervjuerna utförts individuellt. Reliabiliteten hade 
således kunnat påverkas oavsett om frågorna tillhandahållits i förväg eller ej. Samtliga 
lärare är anställda och verksamma inom samma kommun vilket också kan få betydelse 
för reliabiliteten i studiens utfall. Trots att studien begränsats, dels av tidsaspekter och 
dels av metodologiska beslut finns det ändå goda möjligheter att utläsa 
meningsbärande kunskaper ur materialet samt att skapa nya framtidssyftande 
kunskaper och ingångar till nya forskningsfrågor. 

4.4 Etiska principer 
Genomförandet av en undersökning innebär enligt Jacobsen (2012) att man som 
forskare gör intrång i individens privat- eller yrkesliv och detta intrång kan skapa ett 
etiskt dilemma eftersom intervjupersoner kan riskera att kränkas. Vilka etiska riktlinjer 
en forskare följer kan knytas till vilket fackområde som utgör undersökningsarenan 
men gemensamt för samtliga fackområden är tre grundläggande etiska krav. Dessa 
beskrivs vara ”... informerat samtycke, krav på skydd av privatlivet och krav på att bli 
korrekt återgiven.” (Jacobsen, 2012 s. 21)  
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Detta har för studien beaktats noggrant och intervjupersonerna har givits fiktiva namn 
som inte kan kopplas till vare sig intervjupersonen eller dennes arbetsplats. Samtliga 
intervjupersoner har fått information om studiens syfte och innehåll samt hur den 
insamlade empirin ska användas i uppsatsen och empiri återges i enlighet med vad 
intervjupersonerna faktiskt uttalat. Jacobsen (2012) förklarar att meningsbärande 
uttalanden som tagits ur sitt sammanhang kan få en helt annan innebörd jämfört med 
då de varit placerade i en tidigare kontext. Därför har de teman som utkristalliserats 
under resultatbearbetningen fått utgöra grunden för uppsatsens disposition. Därmed 
faller inte meningsbärande uttryck ifrån sin kontext och förlorar därmed inte heller sin 
ursprungliga innebörd.  
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5 RESULTAT  
Nedan presenteras undersökningens resultat med utgångspunkt i studiens 
frågeställning. Inledningsvis kommer lärares arbete med utveckling av läsförmågan att 
belysas och därefter bearbetas arbetet med texter och skrivande i klassrummet.  

5.1 Lärarnas syn på förändringen av läroplanerna 
för svenskämnet 

Inledningsvis kan det understrykas att de intervjuade lärarna tycktes vara ganska eniga 
om Lgr-11s tydlighet jämfört med Lpo-94. Tydligheten ansågs framför allt bestå av de 
numera tydligare kunskapskraven och tydligare skillnader mellan betygsstegens 
mätbara förmågor. Trots att skolans arbete har förblivit målstyrt även med Lgr-11 så 
upplever de intervjuade lärarna i grundskolans senare år en större frihet med den nya 
läroplanen. Läraren Ellis beskriver hur arbetet med texter och läsning har blivit 
roligare sedan implementeringen av Lgr-11. Samma lärare förklarar att eleverna nu 
blivit mer delaktiga och att undervisningen tidigare varit betydligt mer lärarstyrd. Det 
centrala innehållet beskrivs som stort och innehållsrikt och det är mycket man ska 
hinna bearbeta, men möjligheterna är ändå stora eftersom material och metoder går att 
variera och det är också där elevernas möjligheter till inflytande träder fram. Den 
ökade delaktigheten medför enligt Ellis att eleverna själva blir mer medvetna om hur 
de skriver och hur de kan skriva. Det blir viktigt i synnerhet eftersom skolan arbetar 
mycket med kamratbedömning. Där får eleverna träna på att sätta ord på hur språket 
kan användas och de får dessutom lära sig att se skillnader på olika typer av texter. Det 
är enkelt för läraren att säga ifall en beskrivning är målande eller inte men för att kunna 
utvecklas menar Ellis att det blir viktigt att eleven själv får se skillnaden.  

Läraren Kim anser att de nya styrdokumenten blir mer användbara eftersom de inte är 
lika svårtolkade som de föregående. Genom att läraren som yrkesperson får enklare 
att förstå vad som avses med mål och kunskapskrav för de olika betygsstegen blir det 
också enklare att planera och genomföra undervisningen på ett ändamålsenligt vis. 
Alexis förklarar att tydligheten gentemot eleverna har blivit bättre med de nya 
styrdokumenten. Kraven beskrivs vara minst lika stora som tidigare, men de är 
preciserade på ett sätt som blir kommunicerbart till eleverna och tydligheten medför 
att svaga läsare och skribenter får bättre förutsättningar för att uppnå målen när de 
själva förstår vilka målen är.  

Robin beskriver hur det centrala innehållet blivit hårdare styrt i Lgr-11 men upplever 
att valfriheten fortfarande är relativt stor. Hen förklarar att elevens förmågor blir 
centrala, vilket medför att det blir enklare att utmana eleverna. De fler betygsstegen 
bidrar ytterligare till möjligheterna att motivera eleverna eftersom en elev som nått 
målen för betyget E kan utmanas att försöka sträva mot ett D. Klivet från G till VG 
beskrivs ha varit enormt och ouppnåeligt för vissa elever, vilket försvårade arbetet. 
Det finns dock en svårighet som enligt lärarna beskrivs som arbetet med att få det 
centrala innehållet att sammanfalla väl för att kunna arbeta ämnesöverskridande. 
Robin uppskattar helheter och sammanhang och för att få kursmål att tangera varandra 
krävs en hel del arbete med att konstruera lämpliga uppgifter.  

Alexis beskriver att målbilden underlättas av arbetet med bedömningsmatriser. Dessa 
sägs underlätta lärarens arbete men också elevens. Hen delger alltid 
bedömningsmatriser till eleverna i förväg så att de kan använda matriserna som en 
checklista för sin egna utveckling. Alla elever utnyttjar inte detta, men de elever som 
gör det har fördel och nytta av det. Matriserna beskrivs också vara fördelaktig för att 
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kunna kommunicera tydliga och konkreta lärandemål till föräldrar, vilket tidigare varit 
svårt.  

5.1.1 Lärarnas syn på lärandemål och bedömning 
Lärandemålen i svenskämnet har sedan införandet av Lgr-11 blivit enklare att 
kommunicera till eleverna, menar Kim. Genom att läroplanen tydliggör 
kunskapskraven, betygskriterierna och det centrala innehållet har lärarens uppgift att 
nå ut till eleverna med information om vad de ska kunna blivit mycket smidigare. 
Robin upplever dessutom att det idag läggs mer vikt vid att kommunicera dessa mål 
till eleverna jämfört med tidigare. ”Idag kan man se en utvecklingstrend som tyder på 
att lärare i alla ämnen verkar vara mer medvetna om hur viktigt det är att 
återkommande kommunicera målen till eleverna och det gör att undervisningen blir 
tydligare”. 

Ellis har en liknande uppfattning om att de tydligare målen blivit mer begripliga för 
eleverna jämfört med de mål som funnits tidigare. Det som kan vara svårt är att förklara 
för eleverna vad skillnaden är mellan utvecklade och väl utvecklade svar eller hur de 
ska göra för att ge en nyanserad bild av något. Men Ellis menar samtidigt att det man 
måste göra är att lyfta goda exempel och betonar i samband med det att det finns gott 
om sådana exempel.  

Vid jämförelser mellan den nya och den gamla betygsskalan berättar Kim att det större 
antalet steg underlättar betygsättningen. Dessutom upplever hen att bedömningen blir 
mer rättvis, eftersom de olika betygsstegen tidigare innefattade ett mycket brett spann 
elever. De elever som bedömdes vara i övre respektive nedre delen av de olika 
betygsstegen hade tidigare mycket varierande kunskapsnivå, medan elever som får 
samma betyg idag är mer likvärdiga. Ellis uppfattning stämmer väl överens med Kims 
och på frågan om hur Ellis upplever den nya betygsskalan svarar hen ”Jag föredrar 
faktiskt den nya betygsskalan då för det finns fler steg, exempelvis. Innan var ett 
godkänt väldigt stort, liksom ett VG, och det var inte så tydliga skillnader”. Ellis 
berättar vidare att det blir mer tydligt också när eleverna delges betygen eftersom 
läraren har möjligheten att motivera betygsättningen på ett för eleven begripligt sätt. 
Genom att motivera att vissa kunskaper måste visas för att kunna uppnå högre kvalitéer 
blir det tydligt för eleven vilka moment hen måste arbeta vidare med och det blir 
begripligt varför hen inte fick det betyget som hen strävade efter. Just möjligheten att 
hitta en struktur för återkopplingen till eleverna understryker Kim som värdefull. ”Att 
eleverna får möjlighet att se själva exakt vad som förväntas av dem underlättar enormt. 
Inte bara för mitt arbete som lärare utan också för elevernas förmåga att förstå och ta 
till sig kravbilden. Dessutom blir det enklare för eleven att själv hitta målsättningar att 
nu ska jag bli bättre på det här eller det här, det hjälper ju motivationen också.” säger 
hen.  

Arbetet med bedömning har för Ellis del förändrats sedan införandet av Lgr-11. Istället 
för att bedöma stora helhetsuppgifter har hen alltmer övergått till att arbeta med mindre 
uppgifter där några få utvalda saker bedöms. Eleven kan då fokusera på de kvalitéer 
som ska bedömas och Ellis upplever att eleven sedan tar med sig dessa kunskaper och 
reflekterar över dessa vid nästa tillfälle som något examineras, trots att fokus då ligger 
på något helt annat. Detta sätt att bedöma upplever Ellis har ett klart samband med de 
nya styrdokumenten då arbetet tidigare såg helt annorlunda ut. Mer vikt läggs också 
vid kamratbedömning och att eleverna ska få chansen att mäta sina förmågor på olika 
områden vid flera separata tillfällen. Ellis berättar också att de nya styrdokumenten 
har bidragit till ett förändrat arbetssätt avseende måluppfyllelsen för eleverna, som nu 
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blir mycket tydligare. ”Kursplanen har blivit mer levande än vad den var innan. Vi 
använder oss mer av den nu.” [Ellis, 2015] 

Ellis förklarar också att de förbättrade möjligheterna att kommunicera lärandemålen 
till eleverna underlättar för de elever som har svårt att klara svenskämnet. På så vis 
blir det mer konkret för dessa elever hur och vad de ska arbeta med för att bli bättre 
samtidigt som det blir tydligt för dem att de redan är bra på vissa saker. Ellis förklarar 
vidare att de elever som presterar över medel i svenskämnet också gynnas av det nya 
systemet eftersom det alltid finns nya saker som de kan utmanas med för att utvecklas. 

Alexis upplever också skillnader i arbetet med bedömning i svenskämnet. Framför allt 
arbetet med kamratrespons har varit en betydande förändring och dessutom en 
situation som inledningsvis varit svår att bedöma. Alexis beskriver att arbetet med 
muntlig respons har fungerat bra, men att det blir svårt för den undervisande läraren 
att tidsmässigt hinna med att lyssna på alla elever när de ger och tar emot respons i par 
eller mindre grupper. Därför har det blivit nödvändigt med skriftliga responsuppgifter 
och dessa blir enligt Alexis inte jättebra. Ofta presenterar eleverna kortfattade och 
ostrukturerade svar, som blir besvärliga att bedöma trots att de i muntlig respons 
påvisar en förmåga att kunna hitta saker som är värda att lyfta och kan presentera såväl 
brister som förtjänster på ett insiktsfullt sätt. Alexis upplever att arbetet med respons, 
liksom ämnesöverskridande arbete och arbete med källhänvisningar, behöver 
introduceras i tidigare åldrar för att eleverna ska få rätt förutsättningar att utveckla 
detta successivt, i takt med utbildningens gång.  

Alexis märker att fokuseringen på betygen många gånger blir onödigt stor. Den enda 
information eleverna vill ha efter att ha avslutat en uppgift är vilket betyg de fått. 
Intresset för feedback och återkoppling är så försvinnande litet att läraren ibland har 
övervägt att inte alls sätta några betyg på delmoment, vilket dock inte givit avsett 
resultat. ”Att inte prata betyg är svårt!” säger Alexis. När hen bedömer används 
matriser som eleverna alltid får se i förväg, som en del av uppgiftsinstruktionen. Efter 
avslutat arbete fyller läraren i matrisen, kommenterar i texten och avslutar med 
sammanfattande kommentarer och feedback. Matriserna underlättar arbetet till mycket 
stor del, upplever Alexis.  

Robin upplever att det är lättare att nå målen för betyget E än vad som varit för betyget 
G. Detta är inte en följd av att kraven är lägre, utan snarare till följd av att förmågorna 
är tydligt utbrutna och att läraren varit relativt hårt hållen av kursplanens centrala 
innehåll. Detta medför enligt Robin att en skicklig lärare borde lyckas hjälpa de flesta 
eleverna att nå betyget E, under förutsättning att eleverna deltar i undervisningen. 
Trots den hårdare styrningen i det centrala innehållet beskriver Robin en stor frihet att 
avgöra hur mycket, hur länge och hur djupt man bearbetar ett arbetsområde. Som lärare 
blir det viktigt att välja klokt och disponeringen av tiden blir annorlunda idag jämfört 
med tidigare. De tydligare målen har enligt Robin öppnat upp möjligheterna för 
svenskläraren att bedöma en högkvalitativ text som producerats i ett annat ämne. Det 
är också så hen beskriver sin syn på framtiden – att lärarna får arbeta över 
ämnesgränserna för att jaga förmågor snarare än att fokusera på betyg.  

”Vi mäter med en annan tumstock och vi måste verkligen kunna motivera hur 
långt eleverna har kommit i en progression som finns inom ämnets olika delar. 
Man mäter vid fler tillfällen och fokus på vissa förmågor vid vissa mättillfällen. 
Tidigare mättes alla förmågor varje gång.” 
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Vidare förklarar Robin vikten av att kommunicera målen och vad som ska bedömas i 
förväg. Vilka förmågor ska mätas och när är centrala frågor och det beskrivs vara av 
största vikt att detta görs återkommande för att eleverna ska nå längre i sin utveckling.  

5.2 Lärarnas syn på läsutvecklingen i skolan 
Ellis poängterar betydelsen av att lära sig att tolka ett innehåll. Hen betonar skillnaden 
mellan att läsa, förstå och ta till sig ett innehåll jämfört med att tolka detsamma och 
förstå vad det innebär och vilka konsekvenser det får. Kim förklarar att läsförståelse 
är ett viktigt område inom svenskämnet. Att kunna läsa, förstå och ta till sig 
information från texter ses av hen som en förutsättning för att klara såväl skolgång 
som arbetsliv och därför blir det en viktig uppgift för grundskolans lärare att utveckla 
elevernas läsförståelse. Den aktuella läraren beskriver hur uppgifterna ofta följer ett 
för eleverna bekant mönster, där de läser en text och sedan använder innehållet genom 
att sammanfatta det viktigaste innehållet, svara på faktafrågor och diskutera eller 
skriva ned sina reflektioner kring det lästa. Att följa ett bekant mönster anser Kim blir 
tydligt och lättbegripligt för eleverna, medan innehållet och textens form varierar. 
Olika texttyper utgör underlaget för dessa övningar i läsförståelse och 
svårighetsgraden på texterna kan ökas successivt i takt med att elevens kunskaper 
utvecklas.  

Ellis beskriver hur eleverna läser i någon form på nästan alla undervisningstimmar. 
Instruktioner, artiklar, texter, information och skönlitteratur är en del av det material 
som används. Trots det finns ett behov av ännu mer läsning. En gång per termin 
bedrivs ett läsprojekt, som innebär att eleverna läser ungefär 30 minuter dagligen. 
Projektet innebär att eleverna tilldelas en bok eller få välja en bok utifrån förslag från 
lärarna, som valt böckerna utifrån ett särskilt tema. Eleverna läser sedan en halvtimme 
per dag och skriver en läslogg med utgångspunkt i ett schema med styrda frågor, som 
behandlar såväl innehållet i böckerna som elevernas reflektioner. Projektet syftar till 
att stimulera till vidare läsning och utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.  

Generellt anser samtliga lärare att det blir för lite läsning i skolan. Flera utav dem 
påtalar att det är färre och färre elever som läser utanför skolan och beskriver samtidigt 
detta som en problematik. Ellis upplever att det uteblivna läsandet beror på alla 
valmöjligheter som finns i dagens samhälle, där läsningen hamnar i skuggan av allt 
annat som finns att göra. Förr var läsningen ett nöje, men idag gör ungdomar andra 
saker. Alexis beskriver problematiken annorlunda. Läsningen påstås ske i lika stor 
omfattning som tidigare, men i helt andra former. Fortfarande beskrivs situationen som 
problematisk, då läraren anser att fler och fler elever läser allt färre tidningsartiklar, 
facktexter och skönlitteratur samtidigt som allt mer läsning sker i bloggar, på sms och 
i sociala medier. Läraren påtalar att den läsning som eleverna får på sin fritid inte alltid 
är den typen av läsning som stimulerar deras utveckling. Detta medför att skolans 
arbete med elevernas läs- och skrivutveckling blir allt viktigare. Alexis menar också 
att skolan på något sätt måste kompensera för den uteblivna läsningen och att tiden 
inte finns för att låta eleverna läsa i den omfattning som krävs. Robin beskriver hur 
hens elever tycks läsa ungefär lika mycket som tidigare elever har gjort, men upplever 
att allt fler av dessa texter är på engelska. Sociala medier, filmer, tv-serier, datorspel 
och litteratur finns tillgängliga på engelska och läsandet av dessa texter sker på 
bekostnad av läsningen på svenska. Elevernas engelska blir därmed mycket mer 
välutvecklad, men läsningen behöver få utrymme även inom svenskämnet.  

Alexis påpekar att de elever som har ett utvecklat intresse för läsning läser nästan hela 
tiden, samtidigt som de elever som saknar samma intresse aldrig läser längre texter 
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frivilligt. Läraren anser sig se ett samband mellan elevernas intresse för läsning och 
resultatet på skriftliga uppgifter i skolan. Läsningen, kunskapsutvecklingen och 
skrivandet beskrivs gå hand i hand och framförallt är det ordförråd och formuleringar 
som skiljer sig åt mellan de elever som läser mycket och de som väljer att avstå från 
läsningen. Trots dessa skillnader i elevernas läsförmåga har arbetet med 
läsutvecklingen inte förändrats nämnvärt sedan införandet av Lgr-11. Alexis beskriver 
att diskussionerna kring hur elevernas läsförmåga ska utvecklas och hur intresset för 
läsning ska stimuleras, blir allt fler men arbetet med att möta elevernas behov har 
uteblivit.  

På en av skolorna har en undervisande lärare i samarbete med det lokala biblioteket 
startat ett bokcirkelprojekt, där eleverna har indelats i grupper där alla i gruppen har 
läst samma bok. Tillsammans med läraren och bibliotekarien har eleverna sedan fört 
samtal och diskussioner kring litteraturen och dessa boksamtal beskrivs ha varit 
mycket givande. Bokcirklar är något som skolan har arbetat med tidigare men utfallet 
av dessa beskrivs ha ett nära samband med hur dessa planeras, genomförs och följs 
upp. Ett projekt med bokcirklar där eleverna skulle filma sig själva när de diskuterade 
det lästa - som en följd av att läraren inte kunde sitta med och följa diskussionen i alla 
grupper - beskrivs ha fått ett ganska dåligt utfall. Alexis beskriver bokcirklar och 
boksamtal som utvecklande och positivt men samtidigt som omfattande projekt som 
behöver planeras mycket noggrant för att ge resultat.  

På en annan av skolorna har en lektion i veckan avsatts för läsning eftersom den 
läsning som eleverna ska göra hemma sällan blir av. Istället för att svara på frågor 
kring det lästa har den berörda läraren tagit för vana att knyta litteraturläsningen till 
andra saker. Exempelvis har eleverna fått skriva reportage om huvudpersoner i sina 
böcker och på så vis fått bearbeta både innehållet i boken och en genre i form av 
reportageskrivande. Ett sådant arbetssätt beskrivs fungera väl då eleverna kan träna 
läsning och bearbeta svenskämnets centrala innehåll parallellt och dessutom blir det 
möjligt att låta elevernas inflytande över undervisningen växa. Eleverna kan helt fritt 
välja egna böcker att läsa samtidigt som läsningen går att följa upp och elev och lärare 
kan tillsammans utvärdera arbetet utan att läraren har läst alla böcker som valts i 
klassen. På så vis kan också varje elev välja litteratur som är lagom utmanande för just 
dem. Detta sätt att angripa litteraturläsningen i klassrummet har utvecklats efter 
införandet av Lgr-11 och kanske också som en följd av samhällsutvecklingen, som 
medfört att litteraturläsningen på fritiden tycks ha minskat. Alexis upplever att 
eleverna tidigare läste fler texter på sin fritid och läslektionen varje vecka har införts 
som ett svar på elevernas ökade behov av lästräning i skolan. Hen påstår också att 
arbetet runt texterna och läsningen har förändrats med de nya styrdokumenten. 
Tidigare handlade dessa uppgifter ofta om att skriva recensioner eller svara på frågor. 
Idag finns en större variation i uppgifterna kring litteraturen och dessutom utnyttjas 
mer tid till att diskutera det lästa jämfört med tidigare.   

5.2.1 Lärarnas syn på texturvalet 
Vikten av att kunna läsa och förstå olika typer av texter understryks av Ellis, som 
specifikt tränar elevernas läsförståelse genom att tillhandahålla texter av olika 
svårighetsgrad och följa upp dessa med fakta- och reflektionsfrågor. Samma lärare 
berättar det är viktigt att variera textunderlaget så att eleverna får med sig kunskap om 
såväl nya som gamla texter. Dagsfärska tidningsartiklar, blogginlägg och insändare 
eller äldre noveller och krönikor är exempel på variationer i elevernas arbetsmaterial. 
Som lärare blir det viktigt att hitta en balans mellan nytt och gammalt, valfrihet och 
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lärarstyrt samt olika texttyper och genrer. Ellis beskriver också att användandet av 
olika typer av textmaterial har fått större betydelse sedan införandet av Lgr-11. 
Uppdateringen av textmaterialet beskrivs vara en följd av de ökade kraven på att 
behärska olika typer av texter och genrer. Alexis förklarar att just genreskrivande fått 
en alltmer central roll i skolämnet svenska. Genreskrivande beskrivs ha varit en del i 
svenskämnet även tidigare och, som läraren poängterar, är en novell samma typ av text 
idag som den var före läroplansskiftet. Kursplanen anses ha blivit tydligare med vilka 
genrer som ska bearbetas och vilken typ av kunskap om dessa som ska förmedlas till 
eleverna. Den aktuella läraren beskriver också hur urvalet av texter är en viktig 
förändring sedan läroplansskiftet. Texterna som används är allt oftare av modernare 
typ och det finns en variation mellan gammalt och nytt.  

De texter som eleverna får läsa består av en blandning av skönlitterära texter och 
facktexter av olika svårighetsgrad. Robin betonar vikten av variation i undervisningen 
såväl avseende innehåll som andra faktorer. Det anses vara viktigt att växla mellan 
muntlighet och skriftlighet, arbete i grupp och enskilt, olika typer av material och olika 
arbetsmetoder. Ellis påpekar att det är betydelsefullt att påvisa bredden av allt material 
som finns att tillgå. Texter är så mycket och kan användas till så mycket och det är en 
del av lärarens uppgift att förmedla den förståelsen men också förmågan att ta till sig 
och använda olika typer av material. 

Robin föredrar att arbeta med ett varierat läsunderlag, men låter också eleverna läsa 
två romaner per termin, en lärarstyrd och en som de får välja på egen hand. ”När det 
gäller det varierade materialet så vill vi att de ska se så många goda exempel som 
möjligt och ett vitt spektrum av texter” säger Robin och understryker att hen tycker 
om små, korta och kvalitativa berättelser som representerar ett brett urval av stilar och 
genrer.  

5.2.2 Lärarnas syn på läsning i alla ämnen 
Samtliga intervjuade lärare betonar att det finns för lite utrymme för läsning i 
klassrummet. Ellis beskriver hur ett läsprojekt bedrivs varje termin där eleverna under 
några veckor läser 20-30 minuter dagligen i skolan, vilket beskrivs som bra. De 
intervjuade lärarna upplever dessutom att eleverna generellt läser mer sällan idag 
jämfört med tidigare. Denna observation kan inte knytas till läroplansskiftet. Istället 
tycker sig lärarna vittna ett samband mellan samhällsutvecklingen och intresset för 
läsning. Ellis upplever att läsningen uteblir till följd av att det finns så mycket annat 
att göra istället. I en värld av tusen möjligheter får läsningen inte det centrala 
underhållningsvärde som den en gång hade. Teknikens utveckling beskrivs också sätta 
spår i elevernas läsutveckling. Delvis till följd av att de texter som eleverna läser i allt 
större utsträckning består av blogginlägg, chattmeddelanden, sms och texter i datorspel 
och andra forum och sociala medier. Samtidigt läser eleverna allt mindre böcker och 
artiklar där språket håller en kvalitetsmässig standard som är kontrollerad. Samma 
lärare beskriver också att elevernas språk blir allt mer korthugget och tycker sig se ett 
samband mellan det korthuggna språkbruket i elevtexter och det språk som används i 
sms, chattforum och i sociala medier.  

Alexis beskriver ett pågående samarbete mellan svensklärare och NO-lärare på skolan 
som innebär att de faktatexter som ska läsas i NO-ämnena på olika sätt bearbetas i 
svenskundervisningen. Undervisande lärare har sedan hjälpts åt med bedömningen, 
där svenskläraren bedömer det språkliga och NO-läraren bedömer innehållet. Detta 
beskrivs ha fungerat mycket bra, men det är svårt att hitta tiden för att kunna samarbeta 
över ämnesgränserna. En annan svårighet med samarbetet har varit att eleverna inte 
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riktigt förstår att språkanvändningen är densamma utanför svenskämnet. Alexis 
beskriver hur elever som är duktiga på svensklektionerna tycks glömma alla 
skrivregler så fort de ska skriva något i ett annat ämne. När de arbetar med 
faktatexterna i ett annat ämne så landar elevernas fokus på allt innehåll som måste 
finnas med och då glöms skrivregler och språkriktighet bort. Alexis förklarar att detta 
antagligen beror på att eleverna har arbetat alldeles för lite med sådana uppgifter. 
Arbete över ämnesgränserna stimulerar eleverna till att ta med sina kunskaper till 
andra sammanhang så att inte allt de lär sig blir till isolerade celler av kunskap som 
inte kan sättas i relation till något annat.  

5.3 Lärarnas syn på skrivutvecklingen i skolan 
Att utveckla en förmåga att behärska en god skrivteknik och att skriva texter av olika 
typer och genrer beskrivs som betydelsefull av de lärare som deltagit i undersökningen. 
Robin menar att styrdokumenten blivit tydligare med att understryka vikten av 
anpassning av språk och stil till mottagare och sammanhang och att genreskrivandet 
har fått en betydligt mer central roll i den nya kursplanen för svenska.  

Ellis beskriver att progressionen över tid är väldigt betydelsefull för utvecklingen av 
ett bra skriftspråk. Hen förklarar att arbetet börjar i årskurs 7 med att eleverna skriver 
kortare berättelser som sedan utvecklas och allteftersom eleverna behärskar 
skrivteknik, skrivregler och språk ökas svårighetsgraden och mer avancerade texttyper 
introduceras. Tidigare arbetade eleverna mer med uppsatsskrivande utifrån 
frågeställningar där de självständigt söker information som ska sammanställas och 
besvara frågan. Detta upplägg har sedan införandet av Lgr-11 lagts åt sidan eftersom 
resultaten av undervisningen inte blivit vad man hade förväntat sig. Istället har arbetet 
med texter fokuserats till att skriva kortare texter, med fokus på elevernas förmåga att 
anpassa sitt språk till olika genrer och texttyper.  

Robin beskriver att mängden text som produceras i klassrummet är annorlunda nu 
jämfört med under den tidigare läroplanen. Hen berättar att de tidsmässigt inte har 
genomfört några större förändringar, utan skillnaden ligger i hur skrivandet genomförs 
och utvärderas. Förr skrev eleverna mycket egna arbeten och kortare uppsatser, d.v.s. 
längre texter som bearbetades under många lektioner. Nu arbetar nämnde lärare istället 
med en långsiktig utveckling med hjälp av kortvarigt skrivande. Eleverna tilldelas 
mindre skrivuppgifter, där arbetet fokuseras på att handla om ett fåtal förmågor och 
kvalitéer som eleverna måste tänka på. Detta medför, enligt Robin, inte enbart en större 
motivation till följd av att eleverna ser en möjlighet att inom en överskådlig tid bli klar 
med sitt arbete, utan också att kvalitén på arbetet blir bättre. När eleverna får chansen 
att noggrant fokusera på ett fåtal saker blir det enklare att få ihop en bra text. Dessutom 
upplever läraren att det blir enklare att motivera eleverna när det blir konkret för dem 
vad de har presterat. Ellis, som arbetar på ett liknande sätt med sina elever, är 
övertygad om att eleven sedan tänker på dessa lärdomar nästa gång hen skriver en text 
där arbetet är fokuserat på någonting helt annat.  

Alexis påtalar en förändring avseende elevernas skrivande på lektionstid där 
skrivandet inte knyter an till någon specifik uppgift. Hen förklarar att eleverna tidigare 
har antecknat mycket av lektionsinnehållet under genomgångar, inte enbart i 
svenskämnet utan i alla ämnen. Denna typ av skrivande förekommer inte längre i lika 
stor utsträckning och läraren upplever att detta beror på att eleverna serveras allt fler 
färdiga koncept. Att lära sig anteckna beskrivs som en viktig och utvecklande träning 
för språket som läraren gärna skulle vilja återinföra i klassrummet. Vad denna 
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utveckling beror på kan den undervisande läraren inte avgöra, men det beskrivs vara 
en successiv utveckling som har lyckats breda ut sig allt mer för varje år.  

Robin påtalar att hen upplever sig klara sitt uppdrag med skrivundervisning bra, men 
att hen kunde önska att eleverna redan hade nått en viss nivå innan de började 
högstadiet. Läget ser för nuvarande mycket spretigt ut, där vissa elever i årskurs sju 
skriver bättre texter än somliga elever i årskurs nio. Dilemmat är att få dessa svagare 
elever att komma ikapp, utan att det sker på bekostnad av de elever som har stor 
potential och förmåga. Robin beskriver detta som det ständigt dåliga samvetet för att 
man aldrig hinner ge eleverna så mycket tid och stöd som det behöver, samtidigt som 
allt extra stöd sker på bekostnad av de elever som behöver utmanas extra.  

Alexis anser att skrivutvecklingen ska vara fokuserad på den typ av text som eleverna 
har nytta av i verkligheten. CV, brev till myndigheter och liknande texter befinner sig 
genremässigt närmare den typ av text som eleverna faktiskt kommer att dra nytta av i 
framtiden, medan noveller och krönikor inte förefaller vara lika betydelsefulla. Robin 
förklarar också hur omvärldsorienteringen ibland blir förlorad i den svenska skolan 
och att fokus hamnar på sådant som kan bli svårt att motivera. Formellt skrivande 
arbetar Alexis ganska lite med. Tidigare arbetade hen mycket mer med t.ex. 
uppsatsskrivning. Varför detta har ändrats är hen osäker på, men det kan finnas en 
koppling till de nya styrdokumenten och då framför allt att det akademiska skrivandet 
inte får så stort uttryckligt utrymme i den nya kursplanen, samtidigt som det centrala 
innehållet tar mycket tid i anspråk.  

Den undervisning som eleverna erbjuds anses vara otillräcklig som förberedelse för 
kommande studier och genreskrivandet ges alldeles för stort utrymme. Alexis menar 
att svenskämnet alltid har behandlat olika typer av texter och genrer, men att det med 
den nya läroplanen blivit överdimensionerat. Alexis vill gärna betrakta 
genreskrivandet som ett redskap för att utveckla språket, snarare än ett självändamål 
inom svenskämnet för att kunna bli en duktig krönikör eller författare. Eftersom 
bearbetningen av alla genrer tar sådan tid skulle mer tid behövas för att hinna med 
andra saker inom svenskämnet som också är viktiga. Robin och Ellis däremot upplever 
att de hinner ge eleverna en god utbildningsbas inför kommande studier över ett 
treårsperspektiv. Svårigheter bottnar där, enligt Robin, i den stora variationen i 
elevernas kunskaper när de kommer från mellanstadiet. En sett till gruppen ojämn 
kunskapsnivå möts i skolan och behovet föds då att utmana högpresterande elever 
samtidigt som lågpresterande elever behöver hjälp för att nå målen. Kim instämmer 
och beskriver att tiden räcker för den normalpresterande eleven, det är de elever som 
presterar över eller under medel som inte gynnas av systemet.  

Också Alexis har noterat tendenser där allt fler elever börjar i årskurs sju utan att kunna 
läsa, skriva, stava eller formulera sig och hon understryker dessutom att elevernas 
studieteknik är undermålig. Alexis beskriver också hur hennes elever tidigare 
antecknade på lektionerna, vilket sällan förekommer idag. För att kunna förstå och 
skapa en text krävs också en viss omvärldskunskap för att kunna sätta saker i ett 
sammanhang, tolka och dra slutsatser. För att utveckla skrivförmågan betonar Alexis 
vikten av att läsa och att där också finns en koppling till hemsituationen. De elever 
som läser mycket har ofta en levande läskultur i sina hem.   

5.3.1 Lärarnas syn på textproduktionen 
Genreskrivandet beskrivs ha fått en central roll för svenskämnets textproduktion. 
Alexis förklarar att det läggs stor vikt vid att eleverna ska känna igen och behärska 
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skrivtekniken för flertalet olika genrer. Detta innebär i sammanhanget att eleverna får 
skriva texter av olika slag och med olika karaktärsdrag vilket läraren beskriver som 
utvecklande och stimulerande. Samtidigt finns det svårigheter med ett stort genrefokus 
som beskrivs bli särskilt tydliga då genren blir huvudfokus snarare än en del av 
variationen. Tidigare har Alexis betraktat genrer som redskap eller verktyg för att 
utveckla elevernas skrivförmåga, men sedan införandet av Lgr-11 upplevs genrekoden 
vara mer ett mål än ett verktyg. Den aktuella läraren skulle önska att mer vikt lades 
vid grunderna i form av skrivregler, sammanfattningar och ett korrekt språk snarare än 
att kunna behärska samtliga genrer som skolämnet svenska ska behandla. Den stora 
friheten, som flera av de intervjuade lärarna beskriver, innebär att det står läraren fritt 
att arbeta med skrivregler, sammanfattningar och språk, men samtliga lärare beskriver 
tidsbristen som den största orsaken till problem. Ett hårdare fokus på exempelvis 
språkutveckling och ordförråd sker på bekostnad av utvecklandet av 
genrekännedomen och flera av lärarna betraktar de nationella proven i svenska som en 
uppgift som kräver lång och noggrann förberedelsetid. Svenskämnets nationella prov 
ställer enligt lärarna hårda krav på elevernas förmåga att prestera i rätt genre och ett 
förutbestämt tema. Alexis berättar att en elev med ett väl utvecklat språk och god 
skrivförmåga kan få underkänt på ett nationellt prov genom att feltolka genrekoden 
samtidigt som en elev som nått betydligt lägre kvalitéer i tidigare kunskapsmätningar 
kan nå ett högre betyg om denne lyckas falla inom ramarna för genrens karaktäristiska 
drag.  

Ellis berättar att det i den nya kursplanen finns en tydligare progression i svenskämnets 
innehåll som påverkat undervisningen i ganska stor utsträckning. Ellis arbetar nu 
målstyrt med en långsiktig utveckling av elevernas språk och skrivande, där eleverna 
i årskurs sju börjar med att skriva små berättelser som sedan utvecklas med hjälp av 
person- och miljöbeskrivningar och successivt formas elevernas skriftspråk och 
vidareutvecklas med hjälp av nya genrer och svårare teman. Samma lärare betonar 
vikten av att inledningsvis utveckla en bred och stabil grund för elevernas skrivande 
som sedan kan utvecklas. Dessutom betonas vikten av att utmana eleverna i deras 
skrivande. En ständig svårighet, som flera av lärarna beskriver, är att utmana varje elev 
efter deras individuella behov. Robin förklarar att det alltid kommer finnas elever i 
klassrummet som behöver extra utmaningar och på samma sätt kommer det också 
alltid att finnas elever som behöver mer stöd i sin språkutveckling. Ellis betonar vikten 
av att inte glömma de elever som befinner sig i klassens medelskikt eftersom det är 
lätt att läraren lägger mycket fokus på de elever som är särskilt duktiga eller i behov 
av särskilt stöd medan de elever som befinner sig där emellan inte får samma 
utmaningar eller stöd. Tidigare påstår hen att undervisningen i betydligt större 
utsträckning har handlat om faktasökningar och formandet av egna texter som sedan 
bedömts. Dessa texter har formats som uppsatser eller rapporter där eleverna på egen 
hand söker fakta, sammanställer och lämnar in en text där läraren sätter ett betyg. 
Denna typ av undervisning har enligt Ellis inte givit så bra utfall och det nya sättet att 
arbeta beskrivs vara mer välfungerande i såväl klassrumssituationen som för elevernas 
slutliga resultat.   

Alexis förklarar att de sedan ett år tillbaka använder läroböcker i 
svenskundervisningen. Tidigare har lärarna konstruerat egna arbetsuppgifter och nu 
utgår man istället från lärobokens upplägg, vilket har bidragit till en tydlig struktur. 
Böckerna för årskurs 7, 8 och 9 har en tydlig progression av varje kapitel där samtliga 
böcker behandlar samma innehåll, men med ett djupare och mer välutvecklat koncept 
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för varje årskurs. Samtidigt förklarar läraren att dessa läroböcker tar tid att bearbeta, 
vilket medför att de uppgifter som tidigare använts inte får utrymme i undervisningen.  

Tekniken får genomslag i textproduktionen. Sms-språk, förkortningar och andra 
egenheter träder enligt Alexis in i sammanhang där de inte hör hemma. Samtidigt är 
det en del av språkets utveckling och det beskrivs av läraren som viktigt att lyfta chat, 
blogg och andra ungdomstexter som en specifik genre eftersom vikten läggs vid att 
eleverna ska lära sig språklig anpassning. Istället för att bromsa upp utvecklingen av 
dessa genrer blir det viktigt att lära eleverna skillnaden mellan de olika texttyperna och 
vilken typ av språk som hör hemma i varje sammanhang.  

Robin beskriver hur eleverna ledigt ska kunna röra sig mellan olika genrer, allt från 
krönikor och noveller till brev och sammanställningar. Frågan om hur mycket eleverna 
skriver i skolan besvaras med en förklaring av en språkmodell med tre stödben – läsa, 
tala och skriva som utgör viktiga delar i svenskundervisningen. Dessa tre centrala 
förmågor vill Robin återkomma till på en veckobasis för att få en variationsrik 
undervisning.  

Robin beskriver hur arbetet med det akademiska skrivandet har blivit mindre 
omfattande sedan införandet av Lgr-11. Istället får eleverna läsa texter av vetenskaplig 
karaktär och texttypen presenteras för dem i genomgångar och genom belysande 
exempel. Samtidigt beskrivs novellen som skrivform vara den som nästan samtliga 
elever väljer och Robin förklarar att detta sannolikt bottnar i att det är den typ av text 
och genre där eleverna känner sig mest bekväma. I de lägre åldrar läggs mycket tid av 
undervisningen på berättande texter, vilket enligt Robin egentligen inte är så 
omvärldsorienterat, eftersom det är väldigt få elever som i realiteten får användning 
för dessa kunskaper. Ytterst få elever blir författare eller skickliga krönikörer, så 
egentligen kanske andra typer av skrivande skulle införas tidigare.  

5.3.2 Lärarnas syn på skrivande i alla ämnen 
Alexis upplever stort ansvar för elevernas skrivutveckling. Eleverna måste ta eget 
ansvar. Läraren kan ge stöd men jobbet måste eleven göra själv. Alla lärare på skolan 
ska vara språklärare inom sina ämnen, men sedan är det individuellt hur mycket varje 
lärare fokuserar på detta. Diskussionen om elevernas försämrade läs- och 
skrivförmåga lyftes till följd av de nya styrdokumenten och därefter har det 
gemensamma arbetet påbörjats.  

”Alla är vi svensklärare” säger Kim och ler. Men så ser det ju inte ut, tillägger hen och 
fortsätter:  

”Det är ju sällan man har ett anslag av bra kvalitet inom ett annat ämne, utan vill 
man ha ett upplägg med tydliga mål och mätbara kvalitéer så måste man göra det 
själv.” 

Angående läsningen har det enligt Kim fungerat bättre men skrivandet blir många 
gånger svensklärarens eget ansvar trots att det borde vara betydande i alla ämnen. 
Enligt Kim brister läs- och skrivträningen i grundskolans tidigare år och på tok för 
många elever kommer till högstadiet utan att kunna läsa och skriva på en tillräckligt 
god nivå. Robin beskriver samma problematik och betonar ett konstant dåligt samvete 
för att hen inte hinner lägga mer tid på de som har det svårast. 

”Men om jag lägger ännu mer tid på dem så sker det på bekostnad av de som har 
nått längre och vill ännu längre. Det är en ständig konflikt mellan att hjälpa de 
elever som har det tufft kontra att utmana dem som vill utvecklas i snabbare 
takt.” 
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6 ANALYS 
I detta kapitel följer en analys där resultatet diskuteras mot den teoretiska ansatsen och 
litteraturen. 

6.1.1.1 Analys av lärarnas syn på förändringen av läroplanerna för 
svenskämnet 

Svenskämnet har i den nya läroplanen fått en kursplan med ny struktur bestående av 
tre delar, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2011). Lärarna 
påpekar att denna kursplan medfört att elevernas delaktighet och möjligheter att 
påverka undervisningen har ökat. Dysthe (2003) förklarar att den sociokulturella 
kunskapsteorin bottnar i en konstruktivistisk syn på lärande, där kunskapsbildningen 
måste ske genom samarbete i en kontext. Detta innebär att lärandeprocessen står i 
relation till interaktion och samarbete i så pass hög grad att om dessa uteblir så uteblir 
också lärandet. Elevernas delaktighet i undervisningen kan därför betraktas som 
betydelsefulla inte enbart för lärarens och elevernas motivation utan också för 
kunskapsutvecklingen. Dysthe (1996) förklarar angående delaktighet att om språk och 
kommunikation utgör en så pass betydande förutsättning för lärande, och kanske 
framför allt en viktig länk för att förena gammal och ny kunskap, så måste elevernas 
möjligheter att tränas i kommunikation främjas i skolvärlden. Elevernas delaktighet i 
det som händer i klassrummet beskrivs vara en träning i att framföra tankar och åsikter 
men också att lyssna till andra och värdera andras tankar – en kommunikativ förmåga. 

Elevdemokrati och delaktighet lyfts även av Lopez (2011), som i sin studie pekar på 
kulturellt relevant undervisning och critical literacy. Lopez påvisar ett samband mellan 
utvecklingen av kritisk litteracitet och kulturellt relevant undervisning, d.v.s. 
omvärldsorientering och betydelsefulla sammanhang och lyfter dessutom vikten av 
elevernas delaktighet i undervisningen och deras personliga upplevelser av målbilder 
och krav.  

Teachers who embrace the belief that schools are important in creating a socially 
just society must teach in culturally relevant ways that take into consideration 
how all students experience the curriculum. (Lopez 2011 s. 75) 

 

De intervjuade lärarna betonar, i samstämmighet med Dysthe (1996) och Lopez 
(2011), att elevernas delaktighet i undervisningen speglas i resultaten av densamma. 
Samtliga lärare menar att elevernas kunskapsutveckling främjas av delaktighet i såväl 
planering som genomförande av undervisningen. Flera av dem påstår också att 
elevernas inställning förändras när det blir tydligt för dem varför ett visst moment ska 
utföras. Motivationen beskrivs bli större när de får vara delaktiga i planeringen av vad 
som ska göras och hur det ska utföras.  

Enligt Hallesson (2011) upplevs det berikande att ta del av andras åsikter och att 
diskutera samtidigt som att ta del av andra människors perspektiv beskrivs vara ett sätt 
att lära. Hon påvisar ett samband mellan att lyssna till andras perspektiv och att 
utveckla sin egen förståelse, vilket styrks av Dysthes (2001) förklaringar av talspråkets 
och samspelets inverkan på utveckling och lärande. Dysthe (1996) förklarar att hon 
länge undersökt och diskuterat skrivandets roll som redskap för inlärning men att hon 
också utvecklat en förståelse för att också samtalet har en stor betydelse. Framförallt 
understryks betydelsen av att använda skrivande i kombination med samtal för att 
utnyttja lärtillfällenas fulla potential. Interaktionen beskrivs som en central del av 
lärtillfället och delaktigheten blir således betydelsefull för elevernas utveckling.  
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Några av lärarna som intervjuats berättar om hur bearbetningen av olika textmaterial 
många gånger är minst lika viktig som själva läsandet eftersom läsningen inte tillför 
något om eleven inte förstår vad kunskapen ska användas till. Att läsa en text är inte 
detsamma som att förstå en text menar Ellis. Läraren berättar om hur viktigt det är att 
eleverna får träna på att tolka och förstå texter. Robin beskriver samma sak och 
förklarar att elever i den senare delen av grundskolan nästan alltid har knäckt läskoden 
och kan läsa texter i olika svårighetsgrad. Att kunna läsa texten är dock inte detsamma 
som att kunna ta den till sig och syftet med läsningen i skolan handlar mer om att 
eleverna ska lära sig att förstå och tolka allt svårare texter. För att detta ska möjliggöras 
förespråkar samtliga lärare samtal. Genom att diskutera innehåll, form och struktur blir 
eleverna medvetna om textens innebörd och kan också ta med sig den kunskapen i 
mötet med nästa text av samma karaktär. Det är också detta som Appleyard (1994) 
förklarar när han beskriver hur läsningen är en utvecklingsprocess i flera steg, snarare 
än en isolerad färdighet.  

6.1.1.2 Analys av lärarnas syn på lärandemål och bedömning 
En lärare beskriver hur såväl starka som svaga elever gynnas av det nya systemet 
eftersom de konkreta lärandemålen bidrar till att elever med svårigheter i svenskämnet 
får en bättre förståelse för vad de behöver utveckla för att nå målen. Samtidigt 
beskriver läraren att elever som presterar över medel alltid kan utmanas ytterligare och 
får chansen att utvecklas inom ramarna för sin individuella potential. Detta kan 
medföra möjligheter att minska klyftan mellan betygsstegen F och A utan att inverka 
på de högpresterande elevernas utvecklingsmöjligheter eftersom läraren får 
möjligheter att hjälpa de elever som behöver extra stöd, men samtidigt kan erbjuda 
nya utmaningar åt de som saknar behovet av extra lärarstöd. Vad som är enkelt eller 
svårt är också att betrakta som en individuell upplevelsestyrd fråga och i ett urval av 
starka läsare kan vissa uppleva texten som svår och andra inte. Hallesson (2011) 
beskriver hur högpresterande gymnasieelever väljer tydligt olika lässtrategier i olika 
sammanhang och att läsarens upplevelser av textens svårighetsgrad varierar ganska 
mycket. Enligt de intervjuade lärarna medför den nya kursplanen ett betydligt större 
fokus på elevers olika enskilda förmågor, vilka senare samlas till en helhet. Detta 
innebär att en läsare, stark eller svag, har möjlighet att få sina förmågor prövade vid 
flera tillfällen och på flera olika typer av texter vilket kan minska risken för en orättvis 
bedömning.  

Samtliga lärare understryker vikten av att kommunicera lärandemålen till eleverna och 
detta i första hand med avsikten att förse eleverna med redskap för att förbättra sina 
resultat. Dysthe (1996) skiljer på aktiv och passiv förståelse där passiv förståelse i 
praktiken innebär förmågan att upprepa något, medan aktiv förståelse innebär att man 
förstår något i samförstånd med kunskaper, tidigare erfarenheter och försatt i olika 
sammanhang. Elevernas chanser att aktivt förstå vad som förväntas av dem och 
dessutom få inflytande över hur dessa förväntade mål ska införlivas i klassrummet kan 
beskrivas goda förutsättningar för inlärning. Genom att kommunicera lärandemålen 
till eleverna menar läraren Kim att de får större möjligheter att placera den nyvunna 
kunskapen i ett sammanhang och inte bara lära sig saker utantill.  

Lärarna beskriver att bedömningen i allt större utsträckning handlar om att bedöma 
elevernas olika förmågor separat, det vill säga att kunskapskraven bedöms utgående 
från ett flertal moment och inte utifrån en enda stor uppgift. Allt fler bedömda 
uppgifter fokuseras till ett begränsat antal och i förväg presenterade förmågor som ska 
mätas i enlighet med den information som eleverna tilldelats. Tidigare har 
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bedömningen i större utsträckning koncentrerats till större helhetsuppgifter, där 
mätningen har omfattat så gott som alla kunskapskrav. Samtliga intervjuade lärare har 
med Lgr-11 frångått detta för att istället låta eleverna visa sina kunskaper i mindre 
mätningar och oftare och samtliga lärare är eniga om att detta gynnar elevernas 
kunskapsutveckling och resultat. Samtidigt betonar Randahl (2014) skrivandet som 
processaktivitet och ger intrycket av att elevers skrivutveckling fungerar som ett pussel 
där olika förmågor i textarbetet kan utvecklas parallellt med varandra eftersom 
skrivandet är en kommunikativ och social konstruktion. Därför kan det vara givande 
att utveckla flera saker samtidigt och låta parallella förmågor påverka varandra för att 
skapa en god helhet. Försök att skapa en helhet innan delarna är färdiga kan bli 
problematiska eftersom tolkningar och slutsatser är beroende av sociala kontexter och 
om dessa saknas uteblir också nämnda tolkningar och slutsatser. Lärarna i studien 
betonar dock att det inte handlar om att punktmarkera enskilda färdigheter utan att 
bedöma en sak i taget så att eleven får chansen att fokusera på det som är viktigt i 
texten och för att tydliggöra syftet med uppgiften.  

6.1.1.3 Analys av lärarnas syn på läsutvecklingen i skolan 
Appleyard (1994) beskriver hur läsaren som tolkare utvecklas ur det föregående steget, 
läsaren som tänkare. Appleyards (1994) teorier beskriver en växelverkan mellan text 
och läsare. Han beskriver också hur litteraturen kan vara ett sätt att tillgodoräkna sig 
erfarenheter som man i egentlig mening inte skaffat sig. Genom att subjektivt bedöma 
litteraturens innehåll kan läsaren skaffa sig kunskaper om sin omvärld som denne ännu 
inte hunnit uppleva i realiteten. Vidare beskriver författaren hur läsarens utveckling 
kan delas i fem olika steg som börjar med ”Den lekande läsaren”, där barn i 
förskoleåldern befinner sig, och som åtföljs av ”Läsaren som hjälte/hjältinna”, vilken 
är knuten till barn i skolåldern. I tonåren förklarar Appleyard (1994) läsningen får ett 
nytt syfte där litteraturen används för att skapa förståelse för omvärlden. Denna fas 
beskrivs som ”Läsaren som tänkare” och är en fas där läsaren söker efter sin egen 
identitet och söker förebilder och kunskap om livet genom litteraturen. Den fjärde 
fasen i litteraturläsningens utvecklingsförlopp, läsaren som tolkare, beskrivs som ett 
steg där läsaren bearbetar texter utifrån ett reflekterande och analytiskt perspektiv. Att 
nå denna nivå på läsningen beskrivs av ett par av de intervjuande lärarna som mycket 
betydelsefullt och detta förklaras med att förmågan att tolka och värdera är en central 
del av vad eleverna ska lära sig i skolan. Läro- och kursplanernas tydlighet med denna 
målsättning har blivit större med Lgr-11, vilket också ställer högre krav på både lärare 
och elever. Då Appleyards (1994) teorier studeras syns en tydlig koppling mellan 
högstadiets läsare och ”läsaren som tänkare”. Den naturliga progressionen blir att börja 
tolka texter och så småningom förstå vad dessa innebär och får för konsekvenser. 
Frågan är ifall alla elever i årskurs 7-9 har nått så långt eller om dessa målsättningar 
för vissa elever blir mycket svåra att nå? Framförallt borde en betydande skillnad visa 
sig mellan högstadiets olika årskurser, men också individuella skillnader med 
utgångspunkt i de intervjuade lärarnas uppfattningar om elevernas varierande 
kunskaper vid skolstarten i årskurs 7. Baserat på de intervjuade lärarnas tankar om 
elevernas läsförmåga finns det ett flertal elever i samtliga årskurser på högstadiet som 
ännu är kvar på Appleyards (1994) andra trappsteg i läsutvecklingen, ”läsaren som 
hjälte/hjältinna” och möjligheterna att försöka föra dessa elever i samma riktning som 
de elever som påbörjat utvecklingen av en tolkningsförmåga borde i enlighet med 
Hallessons (2011) studie vara starkt begränsade. Hallesson (2011) beskriver hur 
eleverna tenderar att välja olika strategier för läsning trots att samtliga elever i hennes 
studie varit kompetenta läsare. Ekvall (2013) förklarar att lässtrategier skiljer sig ännu 
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mer om elevernas perspektiv är vitt skilda. Om samtliga elever ska sträva mot samma 
mål, att tolka texter, föreligger en risk att lärarens förväntningar krockar med elevernas 
lässtrategier.  

En lärare berättar om de elever som saknar läsintresse och enbart läser när de absolut 
måste. Enligt Honchell & Pittman (2014) borde dessa elever få utrymme att läsa ännu 
mer och tiden för läsning räcker då inte till. Honchell & Pittman (2014) beskriver att 
elever med god läsförmåga också har ett större läsintresse. Även Elwér (2014) 
beskriver sambandet mellan läsförmågan och läsintresset och förklarar också i enlighet 
med Adams (1990) att om vi vill att en elev ska utveckla sitt läsintresse finns det ett 
behov av att utveckla dennes läsförmåga. Samtidigt blir det eftersträvansvärt att 
utveckla ett läsintresse hos eleven om denne förväntas tycka att läsning är roligt eller 
intressant. Vidare förklarar Honchell & Pittman (2014) också vikten av att låta dessa 
elever diskutera litteraturen. Diskussioner föder nyfikenhet och intresse och Tengberg 
(2008) påvisar också ett samband mellan förståelsen av en text och möjligheterna till 
att diskutera den. I enlighet med Dysthe (2003) framgår att föreningen av olika 
språkliga strukturer (läsa, tala, skriva) kan vara en väg till kunskap. Läraren förklarar 
att detta är ett vanligt förekommande problem eftersom tiden för läsning inte är 
tillräckligt stor i skolan och möjligheten att motivera dessa elever att läsa på fritiden 
är begränsade. Den nya läroplanen har inte förändrat eleverna, endast lärarens 
arbetssätt, men arbetet med läsning av böcker och längre texter har inte mer utrymme 
idag än vad som funnits tidigare.  

Ewald (2007) påvisar i sin studie att elever tenderar att välja litteratur som är ganska 
tydligt tematiserad utifrån det individuella intresset och att undervisningen i skolan 
inte utmanar denna tendens. Huruvida detta står att betrakta som en baksida av 
elevernas delaktighet, eller misslyckandet av att skapa fullständig delaktighet går inte 
att avgöra med denna studie men resultatet väcker frågor. Har lärarna givit eleverna 
möjligheter att influera och påverka på ett sätt som medför att utvecklingen bromsas 
eller har eleverna inte fått tillräckligt med förståelse för vikten av att variera 
litteraturvalet för att nå högre kvalitéer i skolans svenskämne? Följande frågor väcker 
i sin tur en ny tanke – kan man förvänta sig att elever i tonåren ska kunna ta 
självständigt ansvar för detta? 

En av de intervjuade lärarna betonar vikten av balans mellan elevinflytande och given 
struktur. Enligt Robin är det viktigt att ge eleverna möjlighet att påverka 
undervisningen såväl avseende innehållet som formen. Samtidigt betonar Robin att det 
ökade inflytandet inte får innebära att läraren släpper efter på de strukturella ramar 
som finns för undervisningen.  

 Eleverna måste få influera undervisningen. Både det vi gör, hur vi gör det 
och vilket material som används. Men det ligger en väsentlig skillnad i att 
låta eleverna vara delaktiga och att låta dem göra som de vill. Läraren är den 
som har helhetsbilden och om strukturen blir otydlig uteblir lärandet. [Robin, 
2015] 

Med detta sagt hävdar Robin att inflytande och motivation går hand i hand men om 
ramarna för undervisningen saknas kommer lärprocessen att försvagas. Därmed 
skapas det en betydelsefull balansgång som läraren måste lära sig att hantera.   

På en skola har man tidigare drivit ett bokprojekt i samarbete med biblioteket. Denna 
typ av projekt skulle i enlighet med Hallesson (2011), Ekvall (2013), Honchell & 
Pittman (2014), Dysthe (1996) och Tengberg (2008) vara helt rätt metod för att utmana 
och utveckla dessa elevers förmåga att ta till sig, bearbeta och värdera litteraturen. 
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Enligt Honchell & Pittman (2014) skulle ett sådant projekt också vara stimulerande 
för elevernas utveckling av intresse för läsning och litteratur.  

En annan lärare beskriver en problematik kring att eleverna kanske visst läser på sin 
fritid, men fel saker. Läraren upplever att eleverna läser texter som håller för låg 
kvalitet och att dessa texter inte heller utmanar elevernas läsförmåga. Olin-Scheller 
(2006) förklarar att det förefaller helt rimligt att elever läser andra typer av texter på 
sin fritid. Självklart vore det bra om eleverna läste både mer texter och andra typer av 
texter men Olin-Scheller hävdar att skolan och fritiden är avsedd för att erbjuda 
eleverna olika saker. Säljö (2014) förklarar att lärande inte är bundet till en viss social 
kontext utan något som sker hela tiden. Detta innebär att eleverna lär sig hela tiden, 
oberoende av sammanhang, men de lär sig olika saker. Fritiden och skolan är både 
lärsammanhang för eleverna men avsedda för helt olika saker. Därmed är det inte 
heller orimligt att texter och annat lärstoff skiljer sig åt, på samma sätt som att stoffet 
i olika ämnen skiljer sig. De texttyper som eleverna behöver utmanas med är skolans 
uppgift att finna och erbjuda. Läraren Ellis förklarar hur elever med låg motivation till 
läsning ofta har ett större behov av att utmana sin läsförmåga men att detta till stor del 
måste ske på fritiden då utrymmet inte finns i skolan. Ett annat problem beskriver hon 
som att fritidens läsning sällan kan erbjuda lika mycket åt eleven eftersom läsningen, 
för att ge så mycket som möjligt, behöver diskuteras och bearbetas efteråt. Ellis 
förklarar att det endast är ett fåtal elever som har föräldrar med ett sådant engagemang. 
Hargreaves (1998) förklarar att samhällsutvecklingen styr utvecklingen av skolan och 
att det är utvecklingen av det postmoderna samhället som avgör vilka krav som ställs. 
Hargreaves (1998) menar att förväntningarna på medborgaren och dennes förmåga att 
reproducera kunskap successivt ökar och att skolan har som ansvar att möta upp 
behovet av ökade krav på kommunikationsförmåga och förmåga att hantera text och 
information. Således tycks arbetet med att erbjuda mer läsning för eleverna, till följd 
av att samhället utvecklats på sådant sätt att dessa läser mindre på sin fritid, vara en 
lott som faller på skolan. Visserligen kan behovet av mer läsning i skolan betraktas 
som något som funnits under längre tid men om detta behov ökat ytterligare på senare 
år kan det enligt Hargreaves (1998) bero på en fördröjning av skolans reaktion på 
samhällets utveckling.  

6.1.1.4 Analys av lärarnas syn på texturvalet 
Genremedvetenhet visar sig vara en viktig del av svenskundervisningen för alla 
intervjuade lärarna och denna inriktning på arbetet beskrivs vara ny och stå i relation 
till Lgr-11. En av lärarna ifrågasätter genrefokuset då hen anser att det fått alldeles för 
mycket betydelse. Genrer har haft betydelse i svenskämnet sedan länge men har enligt 
en lärare fått alldeles för stort utrymme i dagens läro- och kursplaner. Samtliga lärare 
betonar vikten av att erbjuda eleverna möjligheter att ta del av olika typer av texter och 
att kunna erbjuda goda exempel på sådana. Två av lärarna betonar vikten av samarbete 
över ämnesgränserna och beskriver möjligheterna med att utnyttja texter för flera 
syften. I enlighet med Anderberg (2009) skulle detta kunna vara ett sätt att bidra till 
ökad förståelse och bättre förutsättningar för lärande. Anderberg (2009) förklarar att 
kunskapsbildning kan beskrivas som en relation mellan en individ och ett 
kunskapsområde vilket styrker lärarnas tankar om ämnesöverskridande arbete för att 
läsa, bearbeta och producera texter. Arbete över ämnesgränserna beskrivs stimulera 
eleverna till att ta med sina kunskaper till andra sammanhang så att inte allt de lär sig 
blir till isolerade celler av kunskap som inte kan sättas i relation till något annat. Detta 
är också en central del av Säljös (2014) resonemang kring lärande som bygger på att 
socialt samspel, delaktighet och kommunikation är av stor betydelse för att kunskap 
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ska kunna konstrueras. Kunskapsbildningen måste enligt Säljö (2014) betraktas som 
en helhet bestående av flera av varandra beroende delar.  

6.1.1.5 Analys av lärarnas syn på läsning i alla ämnen 

Läsning i alla ämnen beskrivs av de intervjuade lärarna som något som fått allt större 
utrymme för diskussion på deras arbetsplatser. Samarbete över ämnesgränserna tycks 
ha blivit mer uppmärksammat trots att lärarna beskriver svårigheter framförallt med 
att hitta tid för att möjliggöra sådant samarbete. En lärare förklarar att just läsning 
kanske är det som är enklast att samarbeta kring eftersom texter är så brett och 
applicerbart på nästan allt. Läsningens betydelse för kunskapsbildning i alla ämnen 
understryks av Skolverket (2010), Larsson (1989) och Alvegård m.fl. (2008). 
Alvegård m.fl. (2008) förklarar på ett sätt som liknar Dysthe (1996) att kunskap eller 
förståelse kan vara aktiv eller passiv men Alvegård m.fl. (2008) beskriver den passiva 
förståelsen som ett sätt att reproducera kunskap utan att egentligen ha förstått. 
Språkanvändningen ska stimulera till att omformulera och ompröva kunskap på ett 
sådant sätt att den kan placeras i en kontext som eleven förstår. Först då blir kunskapen 
greppbar och eleven kan berätta om den med egna ord.  

Det behov som lärarna beskriver av mer läsning i skolan innebär att fler lektionstimmar 
måste ägnas åt lästräning. Om dessa samtliga timmar skulle placeras in under 
timplanen för skolämnet svenska skulle det innebära att det ordinarie undervisningen 
skulle drabbas men om läsning betraktas som en del i alla ämnen tycks det rimligt att 
den utökade lästiden, om sådan skulle införlivas, fördelas över samtliga grundskolans 
ämnen.   

Alexis noteringar om betydelsen av levande läskulturer i hemmet och elevernas 
läsintresse och läsförmåga kan knytas till Swärds (2012) uppmärksammande av 
faktorer som får betydelse för elevers läs- och skrivutveckling där den 
socioekonomiska bakgrunden har betydelse för elevens inställning och kunskapsnivå. 
Linnakylä m.fl. (2004) beskriver också hur familjesituationen och inställning till 
läsning, skrivande och litteratur får betydelse för elevens akademiska självkänsla som 
i sin tur påverkar dennes förmåga att prestera. 

6.1.2 Analys av lärarnas syn på skrivutvecklingen i skolan 
Det är viktigt att kunna skriva och alla de intervjuade lärarna är överens om att 
skriftspråket är något eleverna behöver behärska för att kunna prestera i framtiden. 
Randahl (2014) förklarar att skrivandets roll för inlärningen av andra kunskaper blir 
betydande och Dysthe (2003) beskriver också skrivandet som ett betydelsefullt 
redskap för inlärning. Kunskap konstrueras enligt Dysthe (2003) genom språket och 
byggs upp genom samspel mellan individer. Progressionen över tid beskrivs som 
viktig och Ellis understryker att eleverna arbetar med texter där svårighetsgraden 
successivt ökar. Genom att bygga ut sina kunskaper utvecklas eleverna menar Ellis 
och Säljö (2014) beskriver att information inte blir till kunskap förrän den har 
samordnats med elevens tidigare kunskapskonstruktioner vilket i första hand sker 
genom språket.  

Alexis beskriver hur eleverna har slutat att anteckna lektionsinnehåll på lektionerna. 
Tidigare antecknades viktig information på lektionstid och detta anser Alexis vara 
nyttig träning dels för användandet av språket, dels för inlärningstillfället och dels för 
att kunna sålla och plocka ut den viktigaste informationen. Nyström-Höög (2010) 
förklarar att den processinriktade skrivträningens intåg i klassrummen kommit som ett 
svar på salskrivningspedagogiken, där elever under en begränsad tid skulle producera 
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stora mängder färdig text. Processkrivandet har istället fokuserats på att bearbeta 
texterna och låta arbetet växa fram genom noggrannhet, eftertankar, dialog och 
diskussion. Också processkrivandet har kritiserats och Nyström-Höög (2010) förklarar 
att Hertzberg (2006) anser att berättandet tilldelats en oproportionerligt stor andel av 
skolskrivandet på bekostnad av andra genrer.  

Ellis påstår att problemet också bottnar i att många elever påverkas negativt i sin läs- 
och skrivutveckling av att i så stor utsträckning möta internetspråket. Alexis håller inte 
med. Istället beskriver hen hur internetspråket kan betraktas som en egen genre och 
betonar vikten av att förmedla denna genrekunskap till eleverna så att den blir lika 
tydlig för dem som vilken genre som helst.  

Alexis eftersträvar ett omvärldsorienterat skrivande och skulle föredra att arbeta med 
att skriva CV, olika typer av brev eller andra skrivuppgifter som faktiskt kan komma 
till nytta i elevernas vardag. Hundeide (2006) förklarar att relevansen och 
verklighetsförankringen är viktig för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Det 
är genom samarbete i en kontext som kunskap konstrueras och kontexten är minst lika 
viktig som samarbetet. Också Lopez (2011) förklarar hur relevansen blir avgörande 
för elevernas motivation och prestation. Dysthe (2003) beskriver att det inte går att 
klargöra huruvida det är talat eller skrivet språk som i störst utsträckning är 
utvecklande för tanken men en utgångspunkt är att både muntlighet och skriftlighet är 
betydelsefullt och att kombinationen av båda är mest givande.  

6.1.2.1 Analys av lärarnas syn på textproduktionen  
Genrekoden beskrivs vara viktig av samtliga lärare men progressionen över tid är 
också ett centralt tema då textproduktion diskuteras. Samtliga lärare vill se en gradvis 
utveckling från årskurs sju till nio där eleverna successivt behärskar texter av snävare 
stil och svårare teman. Formen behöver också tränas menar Nyström-Höög (2010) och 
berättar att en norsk studie (av Berge m.fl. 2005) visade att 80% av alla elever i årskurs 
9 eller 10 föredrog narrativt skrivande. Detta tycks de intervjuade lärarna vara 
medvetna om och Kim och Robin betonar denna medvetenhet. Robin förklarar att 
eleverna i tidigare åldrar arbetar väldigt mycket med narrativa texttyper vilket kanske 
inte kan beskrivas som särskilt omvärldsorienterat eftersom denna kunskap inte 
kommer till användning senare i livet. Också Alexis väcker frågor om vad som skulle 
hända ifall akademiskt skrivande eller andra typer av skrivande introducerades i 
tidigare åldrar. Kim beskriver hur nationella provens påverkan på ämnesinnehållet 
blivit allt större och att det stora genrefokuset har ett samband med svenskämnets 
nationella prov.  

6.1.2.2 Analys av lärarnas syn på skrivande i alla ämnen 
Skrivande i alla ämnen är en central del av lärandeutvecklingen eftersom språket enligt 
Dysthe (2003), Säljö (2014), Skolverket (2010), Hattie (2009), m.fl. är en viktig del 
av kunskapsutvecklingen. Dessvärre beskriver de intervjuade lärarna att 
skrivutvecklingen är en kompetens som i stor utsträckning prioriteras inom 
svenskämnets ramar men inte får samma betydelse för undervisningen i andra ämnen. 
Svårigheten att samarbeta över ämnesgränserna beskrivs bottna i bristen på tid och att 
varje lärare prioriterar sitt ämnes viktigaste förmågor och kvalitéer, trots att forskning 
påvisar ett samband mellan språkutveckling och utveckling av ämneskunskaper.  
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7 SLUTSATSER 
Följande avsnitt av studien sammanfattar de mest framträdande intervjuresultaten och 
slutsatserna som baserats på analysen, det teoretiska perspektivet och tidigare 
forskning presenteras. Slutligen framförs förslag på framtida forskningsingångar.  

7.1 Sammanfattning 
Resultatet för denna studie visar att Lgr-11 har medfört förändringar i lärarnas arbete 
med läs- och skrivutveckling. Den tydlighet som utlovades (SOU 2007:28) har i 
realiteten infunnit sig i klassrummen och visat sig genom ett stramare centralt innehåll, 
tydligare krav och mer konkreta skillnader mellan betygsstegen. Lärarna beskriver att 
detta resulterar i en likvärdig bedömning som blir enklare att förklara för elever och 
föräldrar och att det också blir tydligt för varje elev vad de ska utveckla för att nå högre 
betyg. Att använda sig av en målstyrd kursplan förutsätter, enligt en av lärarna, att det 
blir tydligt vilka mål man ska sträva mot och det är denna förändring som enligt samma 
lärare varit mest påtaglig.  

Läsutvecklingen beskrivs vara den (för studien relevanta) del som påverkats minst av 
de nya styrdokumenten. Undersökningar (se Skolverket 2014) visar att elevernas 
förmåga att läsa och förstå texter minskar och försämras och arbetet med att utveckla 
läsförståelsen förblir bunden till tidigare traditioner. Linnakylä m.fl. (2004), Hallesson 
(2011) och Ewald (2007) beskriver hur elevernas inställning till läsning blir avgörande 
i sammanhanget och flera lärare har noterat ett minskat intresse för läsning. Det 
minskade läsintresset beskrivs vara en del av samhällsutvecklingen och Hargreaves 
(1998) förklarar att det blir skolans uppgift att spegla samhällets behov, varför arbetet 
med läsutveckling borde få betydligt större utrymme i skolan än vad som erbjuds idag.  

Arbetet med elevernas skrivutveckling har med Lgr-11 styrts alltmer mot ett 
genreanpassat skrivande där ett större fokus styrs mot att anpassa texten till 
kommunikationssituation och sammanhang. Allt större vikt beskrivs läggas vid att 
eleverna kan förändra sitt språk och sin textstruktur för att producera olika typer av 
texter. Nyström-Höög (2010) påtalar att formen har stor betydelse och behöver 
utvecklas men de intervjuade lärarna hävdar att även den nya läroplanen förespråkar 
en hög andel narrativt skrivande i grundskolan, trots att denna typ av text sällan blir 
användbar för eleven i vuxen ålder.  

7.2 Slutsatser 
De intervjuade lärarna beskriver att arbetet med läs- och skrivutveckling har förändrats 
sedan införandet av Lgr-11 och de tydligaste skillnaderna bottnar i ett relativt styrt 
centralt innehåll i kursplanerna som medför att tiden i stor utsträckning används till att 
bearbeta kursinnehållet. Vidare beskriver lärarna att arbetet med det akademiska 
skrivandet blivit mindre, medan genreskrivandet har fått ett allt större utrymme. Detta 
trots att forskare som Nyström-Höög (2010) och Skolverket (2009) understryker 
vikten av att träna på skrivandets olika former för framtida nytta. Skrivandets olika 
former blir en central roll inom ramarna för olika genrekoder och samtliga lärare 
arbetar aktivt med språklig anpassning men förberedelserna för att konstruera texter 
av akademisk karaktär beskrivs inte vara särskilt omfattande trots att det är denna typ 
av text som eleverna kommer att möta i kommande skolformer. Vidare kan arbetet 
med anteckningar på lektionerna lyftas som ett stort frågetecken kring varför detta 
tycks ha mer eller mindre upphört i undervisningen. En lärare förklarar att 
antecknandet nästan helt har ersatts med färdiga koncept, där eleven serveras 



38 

 

informationen istället för att själv sålla ut det viktigaste innehållet. Denna typ av 
skrivande beskrivs av Hundeide (2006) vara ett sätt att strukturera de egna tankarna 
och kan så småningom leda till lärande, men ändå faller detta bort i arbetet med 
elevernas läs- och skrivutveckling. Arbetet med läsutvecklingen tycks inte ha 
förändrats nämnvärt och bristen på tydliga ramar för hur läsutvecklingen bör tränas 
blir framträdande. Lärarna i denna studie beskriver hur samhällsutvecklingen medfört 
att läsningen på fritiden minskat och Hargreaves (1998) förklarar att skolans arbete 
måste vara en spegling av omvärldens och samhällets utveckling, varför den 
minskande läskulturen i hemmet måste mötas upp i skolan. Utan förmåga att läsa och 
ta till sig texter kommer eleverna inte heller kunna ta till sig kunskaper i andra ämnen, 
varför arbetet med läsning och språkutveckling borde bli intressant för alla lärare. 
Trots det beskrivs en situation där svenskläraren fortfarande axlar ett relativt tungt 
ansvar för elevernas läs- och skrivutveckling. Tydligheten i de nya styrdokumenten 
utgör en central del av lärarnas uppfattningar om förändringarna och de upplever att 
såväl lärare som elever har mer konkreta krav- och målbilder i utvecklingsarbetet 
vilket gynnar såväl skolpersonal som elever och föräldrar.  

7.3 Förslag till framtida forskning 
Som förslag till fortsatta forskningsområden kan nämnas att det vore intressant att 
belysa skillnader mellan lärarnas uppfattningar på högstadiet och gymnasiet. 
Gymnasiet bör ju fungera som en progression av grundskolans verksamhet och frågor 
rörande huruvida eleverna förbereds tillräckligt har tidigare undersökts men frågan är 
om Lgr-11 och Gy-11 mottagits och uppfattats på samma sätt av lärarna? En 
jämförelse mellan de båda skolformerna vore intressant att belysa ur såväl lärar- som 
elevperspektiv. Vidare finns det stora möjligheter att undersöka orsakerna till 
svensklärarnas ganska ensamma arbete med läs- och skrivutveckling, trots forskning 
som stödjer tanken om att språkutvecklingen är gynnsam för alla ämnen. Beror bristen 
på språkligt engagemang hos lärare i andra ämnen på okunskap eller på något annat?  
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8 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
Den enskilde läraren kan till följd av denna studie få insikter om hur arbetet med läs- 
och skrivutveckling kan och bör appliceras på den pedagogiska verksamheten utifrån 
de nya krav och förväntningar som finns på skolan, utifrån den nya läroplanen, och på 
eleverna, baserat på samhällets förväntningar. Skolan ska fostra aktiva, demokratiska 
samhällsmedborgare (Lgr-11) och Hargreaves (2004) förklarar att samhällets krav på 
dess medborgare ständigt förändras i takt med hur omvärlden utvecklas. Det är skolans 
uppgift att möta dessa behov och lärarens uppgift att förhålla sig kritisk till det egna 
arbetet. Denna studie kan bidra till insikter om svenskämnets utvecklingspotential, 
främst med utgångspunkt i språkutvecklingen, men det är varje enskild lärares ansvar 
att bedriva en utvecklande och framåtsyftande undervisning i sitt klassrum.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Har svensklärares arbete 
med läs‐ och skrivutveckling 
i grundskolan förändrats till 
följd av övergången till Lgr‐
11 och i så fall på vilket 
sätt? 

Har grundskoleelevers förutsättningar att klara 
svenskämnet förbättrats med övergången till 
Lgr-11? 

Hur arbetar du med text och 
skrivande i klassrummet? 

Beskriv hur du uppfattar den nya betygsskalan och 
de nya kunskapskraven? 

Vilka texter skriver 
eleverna? 

Vilka skillnader finns mellan de nya och de gamla 
kunskapskraven? 

Hur ofta/hur mycket skriver 
de? 

 

Vilka möjligheter och svårigheter finns med den 
nya betygsskalan? 

Vilka texter läser eleverna? Hur har ditt arbete med läs- och 
skrivundervisningen i klassrummet påverkats av 
den nya betygsskalan/de nya kunskapskraven? 

Hur ofta/hur mycket läser 
de? 

Har Lgr‐11 underlättat eller försvårat arbetet? På 
vilket sätt? 

Upplever du att arbetet med 
texter i svenskämnet har 
påverkats av Lgr‐11? 

Hur går du tillväga när du planerar och genomför 
bedömning elevtexter? 

Vad i läs‐ och 
skrivundervisningen har du 
ändrat på sedan införandet 
av Lgr‐11? 

Har ditt arbetssätt förändrats sedan införandet av 
Gr-11? 

Har Lgr‐11 underlättat eller 
försvårat arbetet? På vilket 
sätt? 

Får eleverna tillräcklig undervisning i grundskolan 
för att lära sig att skriva de texter som 
styrdokumenten begär och av den kvalitet som mål 
och kunskapskrav beskriver? 

Hur mycket ansvar förväntas 
svensklärare ta kring 
elevernas läs‐ och 
skrivutveckling? 

 

 


