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Sammandrag 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur svensklärare ger återkoppling på 

elevtexter i årskurs 4–6, och att ta reda på lärarnas uppfattningar om vad som är ut-

vecklande återkoppling. Fokus har varit att undersöka hur de ger återkoppling på sär-

skilt stavning och språkriktighet. För att göra detta användes en kvalitativ metod, då 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med lärarna för att få en uppfattning om 

deras arbetssätt och tankar om återkoppling. För att se konkreta exempel på återkopp-

lingen samlades två elevtexter in tillsammans med skriftlig återkoppling från lärarna. 

Resultatet visade att lärarna ansåg att stavning och språkriktighet var underordnade 

delar av elevtexter, eftersom de menade att kvaliteten på innehåll och struktur var 

mycket viktigare. Lärarna var influerade av genrepedagogiken, det vill säga undervis-

ning om mönster i olika textgenrer, vilket påverkade vad de gav eleverna återkopp-

ling på. Däremot hade lärarna olika uppfattningar om hur viktigt det är att rätta stav-

ning. Vissa menade att det kan hämma skrivlusten, medan andra menade att det är 

bra att vara noga med att stavningen är korrekt. 

 

Nyckelord: Stavning, språkriktighet, återkoppling, skrivförmåga, svenskundervisning   
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1. Inledning 

En svensklärare som tidigare arbetat som rekryterare för ett större företag berättade 

för mig att han många gånger hade 500 ansökningar att gå igenom. För att göra pro-

cessen snabb slängdes alla kuvert som inte var i A4-format, vilket kunde vara 470 

stycken av dessa. Sedan slängdes alla som hade skrivit adressen med ful handstil. 

Slutligen skumlästes texterna igenom efter stavfel. Till slut var det bara fem ansök-

ningar kvar. Dessa ansökningar var de enda vars innehåll som blev läst. 
 

Många lärare är rädda att vara för petiga när de rättar elevers skriftspråk. Det finns en 

uppfattning att det hämmar skrivlusten. Lärare kan dock inte heller göra elever björn-

tjänster.  Om en elev aldrig får lära sig att stava, kommer den kanske bli den vars CV 

ligger i en papperskorg i stället för på en arbetsgivares skrivbord. Det måste finnas 

sätt att ge återkoppling på elevtexter som både främjar skrivlust och utvecklar god 

skrivförmåga. Dessutom kan elever bli hämmade i sitt skrivande på grund av att de är 

osäkra på stavning. 
 

Återkoppling fungerar dock endast om eleverna läser och begrundar den. Om en lä-

rare ger elever respons som eleverna aldrig tar del av, spelar det ingen roll hur bra 

den är. Jag vill ta reda på hur lärarna ser till att eleverna använder återkopplingen för 

att ta sig vidare. Detsamma gäller med forskning. Om forskning visar att elever lär sig 

bäst på ett visst sätt, men detta aldrig når ut till verksamma lärare, kommer de inte 

kunna ändra eller förbättra sina undervisningsmetoder. 
 

Vissa menar att lärare inte bör fokusera alls på stavning och språkriktighet, utan att 

det är innehållet som räknas, men jag vill mena att det ena inte behöver utesluta det 

andra. Dålig stavning och språkriktighet kan dock ta bort fokus från innehåll. Som i 

exemplet ovan kan människor som inte är utbildade att se bortom ytan störa sig på 

felstavningar, något elever kommer märka bara de skriver publika texter på internet.  
 

Förhoppningen av resultatet är att det ska kunna ge lärare vägledning i hur återkopp-

ling på skrivuppgifter kan ges på ett sätt som bidrar till att elever utvecklar kunskaper 

i svenska språket. 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka svensklärares uppfattningar om vad som 

är bra återkoppling. Jag vill ta reda på vad de baserar sättet att ge återkoppling på. I 

intervjuerna vill jag få berättat hur de deltagande lärarna arbetar med att utveckla ele-

vernas kunskaper i stavning och språkriktighet. I bakgrundsavsnittet tar jag upp hur 

elever lär sig i teorin, hur lärare bör undervisa och så vidare, men i denna uppsats vill 

jag få en bild av hur det fungerar i praktiken.  
 

2.1 Frågeställningar 

 

De frågeställningar som uppsatsen kommer att kretsa kring är: 
 

1. Vilka uppfattningar har lärarna om återkoppling, stavning och språkriktig-

het? 
 

2. Hur ger lärarna sina elever återkoppling på stavning och språkriktighet i elev-

texter? 
 

3. Hur arbetar lärarna med stavning- och språkriktighet i undervisningen? 
 

4. Vad anser lärarna bidrar till att en elev har lätt eller svårt för stavning och 

språkriktighet? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt definieras några begrep som är centrala, det redovisas några delar från 

Lgr 11, Läroplanen för grundskolan, som är relevanta för denna uppsats och även teo-

retisk utgångspunkt för uppsatsen. Jag går igenom vad tidigare forskning har visat ut-

vecklar skrivförmåga och läsförmåga, och även hur dessa hänger ihop. Jag går igenom 

om vad språkriktighet egentligen är, och vad forskning har visat är bra återkoppling.  

3.1 Definitioner 

Nedan redogörs innebörden av centrala begrepp som används i uppsatsen, och hur de 

används. I kursplanen för svenska används begreppen stavning, skiljetecken och språk-

riktighet i kunskapskraven (Skolverket, 2016, s. 253). Av denna anledning kommer jag 

inte använda begreppet ortografi eller rättskrivning i texten, utan i stället bara ordet 

stavning. Ordet språkriktighet handlar om bland annat grammatik, men innefattar 

många andra delar av språket och är därför mer lämpligt att använda många gånger i 

denna text. Detta tas upp i 3.5. 
 

Ortografi - Andra ord för ortografi är rättstavning eller rättskrivning, det vill säga en 

“vedertagen norm för stavning av ett språks ord” (NE).  
 

Grammatik - Grammatik handlar om “regler för hur ett språks ord böjs och kombine-

ras till ordgrupper och satser” (NE). 
 

Skiljetecken - Skiljetecken är detsamma som interpunktion, det vill säga “skrivtecken 

som markerar gränser för i första hand meningar och satser eller satsdelar i en text och 

därigenom ger hållpunkter för läsningen”. (NE) Vanliga skiljetecken är punkt (.), 

kommatecken (,) och frågetecken (?). 
 

Återkoppling - Andra ord för återkoppling är handledning, respons, gensvar eller feed-

back. Skolverket använder främst ordet återkoppling, och när de talar om återkoppling 

är det formativ återkoppling som menas: “Återkoppling som innefattar någon form av 

åtgärd eller på annat sätt bidrar till att stödja elevens lärprocess.” Om man inte talar 

om formativ återkoppling kan det summeras så här: “Den del av undervisningspro-

cessen där eleven får information om sin prestation eller förståelse.” (Skolverket, 2011, 

s. 64–65). All återkoppling ska dock göras i ett formativt syfte. 

3.2 Styrdokument 

Att kunna skriva är inte bara bra när man söker arbete, utan handlar om mycket an-

nat. Skolans uppdrag är bland annat “att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” 

(Skolverket, 2016, s. 9). Att kunna skriva väl öppnar upp så många andra dörrar än 

bara förmågan att skriva, och det hjälper även till att utveckla andra kunskaper.  
Skolverket skriver följande: ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska 

varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga.” (2016, s. 10) 
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Enligt kursplanen för svenska i årskurserna 4–6 ska följande vara en del av det cen-

trala innehållet i ämnet: “Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisat-

ser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbygg-

nad med hjälp av sambandsord” (Skolverket, 2016, s. 249). Det är just denna del som 

uppsatsen kretsar kring. En del av syftet för svenskämnet är: “Genom undervisningen 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro 

till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” 

(Skolverket, 2016, s. 247). När man är ett barn kanske det ses som ett krav från vuxen-

världen att lära sig allt detta, men egentligen är det en rättighet. Skolan har ett ansvar 

att lära ut det kursplanen säger, och om de inte lyckas har de brustit i sitt ansvar.  
 

Enligt kunskapskraven i årskurs 6 ska eleverna med andra ord utveckla kunskaper 

inom grammatik och ortografi, och samtidigt få känna tilltro till sina kunskaper. De 

ska dessutom bli förberedda på hur livet utanför skolan kommer se ut. I inledningen 

gav jag ett exempel på hur ens skrivspråk kan spela in när man söker arbete. Jag 

nämnde dessutom internet i inledningen där många barn i dag spenderar tid på soci-

ala medier. Jargongen på internet kan vara mycket hård, och mycket av mobbningen 

som barn utsätts för sker på just internet. Att kunna uttrycka sig på rätt sätt, men 

också veta hur stor vikt människor lägger vid skriftspråk, kan hjälpa barnen att bli 

mer förberedda på livet utanför skolan och även kunna skydda sig mot kränkande be-

handling, eller till och med kunna skydda och stå upp för andra. 

3.3 Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. 

Det perspektiv jag har tagit upp är det sociokulturella. Detta perspektiv påverkar hur 

jag formulerar intervjufrågorna, hur jag tolkar lärarnas svar på frågorna och hur jag 

resonerar om elever och lärande. Det sociokulturella perspektivet kan nästan låta som 

konstateranden. Att barn lär sig tillsammans med andra i sociala interaktioner låter 

inte konstigt, men tyvärr har helt andra teorier dominerat undervisningen och synen 

på lärande. I dag är det få som skulle föreslå att barn lär sig bäst om de blir slagna på 

fingrarna, medan det för 100 år sedan skulle vara helt normalt att föreslå något sådant. 

Det var inte förrän år 1958 som det infördes ett förbud mot skolaga i Sverige (Bergen-

löv, 2009, s. 142).  
 
3.3.1 Det sociokulturella perspektivet  

I denna uppsats kommer det sociokulturella perspektivet, som Lev Vygotsky formule-

rade i början av 1900-talet, vara en teoretisk utgångspunkt. Säljö (2014, s. 298–299) be-

rättar att det sociokulturella perspektivet handlar om “hur människor utvecklar för-

mågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, 

lösa problem och så vidare”. I det sociokulturella perspektivet anses människor an-

vända olika redskap när vi skapar förståelse om världen, både språkliga och materi-

ella redskap. Med språkliga redskap menas bland annat bokstäver och begrepp, och 

dessa använder människor när de tänker och kommunicerar. De språkliga redskap 

som människor använder uppstår inom en viss kultur och kan därför även förändras 

om kulturen förändras. Som exempel skriver Säljö (2014, s. 300) att det skriftspråk vi 

använder i dag för det svenska språket kommer från det latinska alfabetet, och att det 
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har lagts till bokstäver för språkljud som finns i svenskan. Vygotsky menade att det är 

med språket som människan skapar en gemensam förståelse och även fördjupar våra 

kunskaper. Detta görs även i kombination med exempelvis bilder eller kroppsspråk, 

och många gånger är de helt nödvändiga för varandra (Säljö 2014, s. 302). Detta kan 

låta som självklart, men det är faktiskt inte alla lärare som förstår att deras kropps-

språk kommer påverka deras undervisning.  
 

Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet en ständig process. Det är alltså inte 

så att man blir fullärd vid en viss ålder eller förlorar förmågan att lära sig, utan kun-

skaper kan alltid fördjupas och breddas. Vygotsky menade också att det finns något 

som han kallar den närmaste proximala utvecklingszonen, vilket handlar om vad man 

kan lära sig med hjälp av någon annan. När man lär sig något nytt kommer man vara 

mycket beroende av en annan människas kunskap, medan man allt eftersom kommer 

kunna klara sig mer självständigt (Säljö 2014, s. 305). Detta ser jag som förhållandet 

mellan lärare och elev. Läraren handleder eleven till en början, och allt eftersom kom-

mer eleven att kunna arbeta mer och mer självständigt. 

3.4 Språkriktighet 

I detta avsnitt redogör jag för varför det är viktigt att med språkriktighet, och vad det 

egentligen innebär att skriva rätt. I inledningen tog jag upp att det kan vara viktigt att 

kunna stava rätt på grund av möjligheten att få anställning, men att kunna språkrik-

tighet är självklart lika användbart. 
 

Språkriktighet handlar något förenklat om vad som är det lämpligaste sättet att an-

vända språket. Vad som är språkriktighet är inte svart och vitt, utan det förändras 

över tid och i olika sammanhang. Grammatik är en del av språkriktigheten. Alla män-

niskor använder sig av en inre grammatik när de skriver och talar, det vill säga de föl-

jer ett språkmönster när de kombinerar ord för att skapa meningar. Grammatik an-

vänder man utifrån en språkkänsla och är inte något en modersmålstalare måste tänka 

på. Grammatiken formas i sociala sammanhang, och en gemensam bild av vad som är 

korrekt grammatik hjälper människor att kommunicera, vilket är språkets främsta 

syfte. Den kollektiva grammatiken kan skilja sig inom olika geografiska och sociokul-

turella områden (Svenska språknämnden 2005, s. 7–9). Däremot finns det en gemen-

sam uppfattning om hur det skrivna språket ska användas. Språkanvändning som går 

utanför normerna anses för det mesta inte vara något annat är felskrivning, även om 

det är accepterat i det talade språket (Svenska språknämnden 2005, s. 10–11).  
 

Det är extra viktigt att det finns regler för användning av skriftspråket eftersom den 

som skriver inte alltid kommer kunna ge förklaringar till den som läser om något i 

texten är otydligt, som man kan göra vid muntlig kommunikation. Det gäller att vara 

precis och tydlig för att undvika missförstånd. Skrivna texter läses oftare av männi-

skor man inte känner, exempelvis när man skriver på internet. Då gäller det att kunna 

skriva på ett sätt som inte är öppen för misstolkning. Att kunna skriva korrekt ger 

också individen till viss del chans att vara anonym (Svenska språknämnden 2005, s. 

15–16).  I det talade språket avslöjas ofta var man kommer ifrån, vilket kön och ålder 

man har.  
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Även om grammatiken är något som människor lär sig utan att de är speciellt med-

vetna om det, finns det många barn med utländsk bakgrund som inte bara kämpar 

med stavning utan även ordföljd (Svenska språknämnden 2005, s. 20). En modersmål-

stalare bara hör att meningen Du inte kan gå låter fel utan att kunna förklara varför, 

medan någon som fortfarande lär sig språket kanske varken hör eller vet att det är fel. 
 

Som ovan nämnt finns det ingen absolut sanning om vad som är rätt eller fel när det 

kommer till skriftspråk. Svenska språknämnden (2005) listar dock faktorer som avgör 

vad som anses vara korrekt: 
 

1. Hur etablerat uttryckssättet är i bruket.  

2. Hur accepterat uttryckssättet är bland språkbrukarna. 

3. Hur accepterat uttryckssättet är bland normauktoriteter, till exempel språkanvän-

dare och lärare.  

4. Hur väl uttryckssättet stämmer med språksystemet i övrigt. 

5. Hur väl uttrycket stämmer med den skriftspråkliga traditionen. 

6. Hur väl uttrycket fungerar i olika kommunikativa sammanhang. (s. 23) 

 

Det är mycket barn ska förhålla sig till. Svenska språknämnden (2005, s. 24–25) kom-

menterar dock punkt 2, och förklarar att vad som är accepterat många gånger handlar 

om att man har lärt sig att irritera sig på något. Som exempel tar de meningen Han är 

längre än mig som många barn har lärt sig är fel i skolan. Lärarna har sagt att det ska 

heta än jag, och förklaringen barnen har fått är att det är en satsförkortning och att 

hela meningen egentligen är Han är längre än vad jag är. Länge har normauktoriteter 

argumenterat för att subjektsformen är det korrekta, men i dag är båda acceptabla, om 

än omdiskuterade. Ordet än fungerar som en preposition i denna mening, och då blir 

objektsformen mig korrekt. Om personen i stället menar meningen som en satsförkort-

ning, längre än (vad) jag (är), blir subjektsformen korrekt (Svenska språknämnden 2005, 

s. 230). Ett tioårigt barn i dagens skola kommer dock knappast kunna argumentera 

med en svensklärare om att det inte är något fel med att säga än mig, utan bara kunna 

acceptera och lära om. 
 

När det kommer till stavning finns det ibland olika stavningsvarianter av ett och 

samma ord, som både är korrekt, exempelvis orden schysst, sjyst eller juste. Här förkla-

rar Svenska språknämnden (2005, s. 32) att det handlar om att vara konsekvent i en 

och samma text. Skriver man ordet schysst i en text kan man inte skriva juste på ett an-

nat ställe i texten, utan man måste välja ett sätt att stava det på.  

3.5 Återkoppling på skrivandet 

Svedner (2011, s. 166–167) använder inte ordet återkoppling, utan kallar det i stället 

för handledning. Han beskriver det som “uppmuntran och påpekanden om vad som 

kan förbättras i texten”. Det handlar om att ge eleven goda råd helt enkelt, närmare 

bestämt råd som hjälper dem att komma vidare och utveckla skrivandet. Han förkla-

rar att denna återkoppling handlar om individanpassning. Läraren ska inte kräva att 

eleven skriver en perfekt text, utan den ska avgöra vad eleven behöver träna mer på 

just vid det tillfället. Enligt Svedner bör läraren inte påpeka fel medan eleven skriver, 
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utan det bör göras efter att eleven är klar med sin text. Under själva skrivandet bör 

eleven få uppmuntran att bara skriva på. 
 

Svedner (2011, s. 167–168) menar att man bör använda en blyertspenna när man skri-

ver kommentarer i elevens text så att eleven kan ta bort det som läraren har skrivit när 

den gör korrigeringarna i sin text. Läraren bör även se till att planera in tid för ele-

verna att göra dessa korrigeringar. Det är också viktigt att läraren inte skriver förkort-

ningar, då det visat sig att många elever inte förstår dessa. Sist men inte minst skriver 

författaren att eleven bör få lika mycket beröm för det som den har gjort rätt som för 

det som var mindre bra. Han tar även upp att saker såsom stavfel och skiljetecken är 

något som faktiskt är mycket lätt för eleverna att förstå. Eleverna accepterar fort vad 

som är en korrekt stavning, men svårare är det att förklara meningsbyggnad. Det är 

här det krävs muntlig återkoppling för att eleverna ska kunna förstå. Det räcker dock 

inte med att eleverna bara får skriva mycket och sedan hoppas på att de själva förbätt-

rar meningsbyggnaden, utan man måste även undervisa i just meningsbyggnad. 
 

Svedner (2011, s. 169–170) är även inne på samma spår som Lev Vygotskys sociokul-

turella perspektiv: “Språk och kunskap utvecklas i samspel med andra människor. 

Därför är gensvaret på elevernas texter mycket viktigt, eftersom det bidrar till känslan 

av meningsfullhet i skrivandet”. Svedner anser att återkoppling ger som mest när ele-

ven får det muntligt. Först och främst bör själva innehållet kommenteras, och kom-

mentarerna bör vara konkreta och fokusera på goda sidor i texten. Återkopplingen är 

dock inte bara ett uppradande av vad läraren har hittat i texten, utan läraren måste 

också ställa frågor till eleven så att det blir en dialog i stället för monolog. Det gäller 

också att elevernas texter ses som utkast och inte färdiga texter, annars finns det ingen 

anledning för eleven att få återkoppling om den inte har chans att ändra i texten. Att 

ge återkoppling till eleven tar mycket tid, men ger stor effekt. Eleverna är ofta mycket 

intresserade av att höra vad läraren har att säga om deras texter. För att ge eleverna 

ännu mer återkoppling är kamratbedömning ett bra komplement, men då bör ele-

verna få instruktioner på hur de ska ge återkoppling på ett bra sätt (Svedner, 2011, s. 

172). 

3.6 Forskning om skrivförmåga och återkoppling 

Tidigare forskning har visat att lärare ibland bedömer samma elevtexter mycket olika, 

eftersom de lägger olika vikt på innehåll och skriftspråk. När det kommer till åter-

koppling på elevtexter är det vanligaste att lärarna kommenterar på mängden text och 

själva innehållet i texten (Aldrin, 2015, s. 63–65).  

 
I en enkätundersökning med 135 svensklärare i årskurserna 7–9, svarade 28 % av alla 

lärare att de upplevde svårigheter med att ge återkoppling på elevtexter. Det lärarna 

tyckte var svårt var bland annat att ge återkoppling som var inspirerande och utveck-

lande. De var osäkra på hur de skulle uttrycka sig för att eleverna skulle kunna an-

vända och förstå återkopplingen. De uttryckte också osäkerhet om hur mycket åter-

koppling som var lämpligt att ge utan att eleverna skulle känna sig helt överväldigade 

(Aldrin, 2015, s. 69–70). Många lärare tog också upp svårigheter med att avgöra om de 

skulle bedöma texten efter innehåll eller form. Aldrin (2015, s. 71) påpekar att det är 
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just dessa två nivåer som lärarna talar om, fastän det egentligen finns många andra ni-

våer i en text. För att underlätta bedömning av elevtexter svarade hela 50 % att de 

skulle vilja ha sambedömning, och 35 % svarade att de ville ha matriser med tydliga 

bedömningskriterier (Aldrin, 2015, s. 72). 
 

I en annan studie om stavningsförmågans betydelse för textkvalitet, undersöktes tex-

ter av 39 elever i årskurs 5.  Med textkvalitet menar författarna “textens struktur och 

variation, både på generell och specifik nivå, samt hur idérik och självbärande texten 

uppfattas av bedömaren” (Bengtsson, Behrns, Kraft & Wengelins, 2013, s. 27).  Ele-

verna fick skriva i ett program som registrerar rättning av felstavade ord och även pa-

user i ord. Detta gjorde att man kunde se om eleverna skrivit fel men sedan ändrat 

stavningen, och om eleven stannat upp längre på ett ord vilket kan indikera osäkerhet 

inför stavningen. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan antal felstavade 

ord och textkvalitet. Förklaringen till detta menar författarna är att barn som är osäkra 

på stavning, spenderar mer tid åt att bearbeta enskilda ord än innehållet i texten. 

(Bengtsson, Behrns, Kraft & Wengelins, 2013, s. 28–29). Utifrån denna studie kan man 

se att textens form kan ha påverkat innehållet negativt. 
 

Svedner (2011, s. 142) menar även han att så är fallet. Hos elever som har automatise-

rat stavningen flyter skrivandet på, medan elever som är osäkra på stavning stannar 

upp och stampar på samma ställe. Detta kan få mycket negativa konsekvenser ef-

tersom eleverna då inte gärna skriver, vilket i sin tur leder till att de inte får träna på 

att skriva och då hamnar efter i andra viktiga delar av skrivförmågan. Svedner förkla-

rar att stavfel i sig sällan gör att det uppstår missförstånd hos läsaren, men irritationen 

som uppstår kan vara tillräcklig för att skapa problem. Han skriver: Texten, och där-

med den som skrivit den, mister i auktoritet, kanske i trovärdighet, om den är full av 

stavfel. Och det är de skrivsvaga alltför medvetna om.” (Svedner, 2011, s. 142) 
 

Det är dock inte lätt att lära sig svensk stavning. På grund av att svenskan inte har en 

ljudenlig stavning är det många elever som stavar fel. Exempelvis uttalas grundämnet 

kol och grönsaken kål likadant, medan grundämnet kol och sjukdomen kol inte gör det. 

Regler för dubbelteckning i svenskan kan också vara förvirrande. Enligt Liberg (u.å., s. 

18) kan det ta flera år för elever att lära sig regeln för dubbelteckning eftersom den är 

ganska komplicerad, och därför kan man räkna med att elever kommer kämpa med 

detta även i mellanstadiet. Liberg (u.å., s. 25) menar också att för höga krav på kor-

rekthet kan göra att eleven inte vågar ta ut svängarna, vilket gör att de inte heller får 

chans att träna på att använda ett mer komplext språk.  

3.7 Läsförmågans betydelse för skrivförmågan 

I detta avsnitt redogör jag för forskning om barns läsförmåga. En god skrivförmåga är 

nämligen starkt sammankopplad med en god läsförmåga och läsvanor. När barn läser 

lär de sig känna igen ord samt deras stavning och användning (Elwér, 2014, s. 10). 
 
3.7.1 Läsförmåga 

Enligt Litteraturutredningen läser barn i Sverige allt färre böcker. Litteraturutred-

ningen (2012, s. 11) konstaterar att man bara de senaste 10 åren kan se en nedåtgående 
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trend hos unga, speciellt hos pojkar, men det finns också ett samband mellan socioe-

konomisk bakgrund och läsförmåga. Konsekvenserna av att barn läser mindre är nå-

got som oroar allt från föräldrar till forskare, eftersom läsning bidrar till att utveckla 

deras språkliga förmågor, ordförråd, förmåga att skriva själv och så vidare (Johnsson-

Smaragdi & Jönsson, 2006, s. 521–522). 
 

Schmidt (2013, s. 16–18) berättar att enligt den nationella utvärderingen av grundsko-

lan från år 2003, får elever arbeta mycket mer enskilt än de gjorde tidigare. Ökningen 

av enskilt arbete uppstod omkring år 1995. Om detta har något samband med läropla-

nen som kom år 1994 (Lpo 94) framkommer inte. Risken med enskilt arbete är att ele-

verna skyndar sig igenom uppgifter för att bli av med dem. Att sitta själv och ta sig 

igenom en text blir inget meningsfullt lärande för eleven. Dessutom visar en annan 

granskning från Skolverket år 2010 att svenskämnet i sig är väldigt isolerat från andra 

ämnen i skolan, något som också gör att lärandet känns mindre meningsfullt för ele-

verna. Om elever bara får sitta själv och läsa, utan möjlighet att tala om bokens inne-

håll med andra elever, blir de inte lika motiverade att läsa. Författaren skriver även att 

just detta är en viktig ingrediens för att skapa ett läsintresse hos eleverna. Det är även 

viktigt att eleverna får läsa både facklitteratur och skönlitteratur, men också texter de 

skrivit själva. I många skolor ser det dock inte alls ut på det sättet, utan eleverna kom-

mer främst i kontakt med texter från läromedel. Ytterligare ett problem som Skolver-

kets granskning visade var att de texter elever fick läsa många gånger var långt ifrån 

deras egna intressen och till och med utvecklingsnivå. 
 

Som sämst är lärmiljön när eleverna inte har någon möjlighet att påverka undervis-

ningen. Den undervisning som mest kännetecknas av den typ av lärmiljö visade Skol-

verkets granskning vara just elever med svenska som andraspråk (Schmidt, 2013, s. 

19). Detta betyder att elever med utländsk bakgrund, som redan hör till de som läser 

mindre, missgynnas ännu mer i undervisningen. Schmidt (2013, s. 29–30) hänvisar till 

en rapport från Skolverket om resultaten från PIRLS 2011, som också visat att svenska 

elever mycket sällan får undervisning i lässtrategier i jämförelse med andra länder. Vi-

dare pekar rapporten på att svenska elever inte heller får diskutera och ha samtal om 

texter i samma utsträckning. En god läsförmåga hjälper inte bara elever i svenskäm-

net, utan det är något de har användning av i alla ämnen och även utanför skolan. En-

ligt Schmidt (2013, s. 29) visar både undersökningarna PISA och PIRIS att eftersom 

just pojkar hör till den grupp som i många undersökningar visar sig sakna grundläg-

gande läsförmåga, bidrar det till att de även halkar efter i många andra skolämnen. 
 

Schmidt & Gustavsson (2011, s. 42) menar att utbildning generellt har ett alldeles för 

enspråkigt synsätt. De tar upp Sydafrika som exempel, som har många officiella 

språk, där engelska ses som överlägset de andra. Detta har resulterat i att elever får 

undervisning i språk som inte är deras modersmål. Egentligen är situationen den-

samma för många barn i Sverige som har ett annat modersmål än svenska. Fokus 

hamnar på att elever med utländsk bakgrund ofta har sämre läsförmåga, inte att de 

faktiskt kan läsa två eller fler språk. Schmidt & Gustavsson (2011, s. 40) berättar att in-

nehållet i undervisningen i skolan många gånger är alltför frånskild från elevers erfa-

renheter och vardag, något de menar är långt ifrån en fördel för elever med svenska 

som andraspråk. 
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Myrberg & Rosén (2009, s. 695–696) undersöker hur föräldrars utbildningsnivå påver-

kar barns läsförmåga hos elever i årskurs 3, vilken de säger har det största sambandet 

med elevers prestationer i skolan. De förklarar att läsförmåga inte bara är en kognitiv 

process, utan även en social process. Precis som många vuxna läser böcker för att 

kunna socialisera med en viss grupp människor som de ser upp till, kan barn med-

vetet eller omedvetet läsa eller inte läsa böcker för att skapa status hos den grupp de 

ser upp till. Det är förstås inte bara faktumet att föräldrarna har hög utbildningsnivå 

som gör att deras barn presterar bättre. Enligt Myrberg & Rosén (2009, s. 697–698) 

handlar det många gånger om att föräldrarna värderar läsförmåga högt, vilket leder 

till att föräldrarna har mycket litteratur hemma, vilket i sin tur leder till att barnen lä-

ser mer och får öva upp sin läsförmåga. 
 

(De Naeghel, Van Keer & Vanderlinde, 2014, s. 83–85) betonar att lärare kan ha stor 

betydelse för elevers läslust. Det är viktigt att eleverna utvecklar läsförmåga för att de 

ska bli framgångsrika, men också för att de ska få samma möjligheter att delta och ut-

vecklas i undervisningen, utan att deras socioekonomiska bakgrund ska ha betydelse. 

Författarna tar upp tre stycken nyckelstrategier för att göra detta. För det första måste 

eleverna få uppgifter som är anpassade till exempelvis deras intressen och ålder. 

Många gånger när vuxna ska göra detta kan de välja texter som är anpassade till de 

intressen som de själva hade när de var i barnens ålder, vilket kan bli fel. För det 

andra måste de även få återkoppling på sitt lärande och för det tredje ha lärare som är 

engagerade i elevernas lärande. 
 

Boltz (2009, s. 8) har gjort intervjuer med 35 pojkar i åldern 10–13, för att ta reda på 

barnens egna uppfattningar och åsikter om läsning, vilket han menar att studier sällan 

gör. USA är inte heller en kopia av Sveriges skola, men situationen är densamma, 

nämligen att pojkar har mycket sämre läsförmåga än flickor (Litteraturutredningen, 

2012, s. 11). Eleverna fick frågan “Do you like to read for pleasure? Why or why not?”, 

vilket bara 17 % av eleverna sa att de gjorde. Dessa elever gav som orsak att de hade 

bättre saker för sig än att läsa, men några svarade även att de tyckte det var svårt att 

läsa. På frågan “What do you get from reading?” svarade hela 71 % att man lärde sig 

nya ord eller lärde sig att läsa bättre. De flesta såg alltså mening i att läsa. På frågan “If 

you could change something about yourself as a reader, what would you change?” 

svarade 31 % att de önskade att de kunde läsa mer eller bättre (Boltz, 2009, s. 9–10). Yt-

terligare en intervjufråga var “Do you think reading will be important to you as a 

grownup?”, vilket 75 % svarade ja på, och endast två elever svarade nej. Resterande 

var osäkra. De hade dock många olika svar på varför det är viktigt som vuxen, men 

många svarade att det var viktigt när man arbetade (Boltz, 2009, s. 12). På den kanske 

mest värdefulla frågan “What could make reading more enjoyable for you?”, hade ele-

verna många förslag. Eleverna ville ha mer valmöjligheter, de ville läsa om spel, läsa 

tillsammans med andra, läsa en bok och sedan se en filmatisering av boken, humorist-

iska texter och serietidningar (Boltz, 2009, s. 15–16). 
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4. Metod  

I detta avsnitt kommer jag redogöra för metod.  Jag beskriver vilka metoder jag an-

vänt, hur jag har gjort urvalet av de deltagande, hur intervjuerna gått till och vilka 

etiska förhållningsregler jag har tagit hänsyn till för att samla information. 

4.1 Metodval 

Jag har valt kvalitativa intervjuer som metod för att besvara mina frågeställningar, vil-

ket innebär att jag har intervjuat ett mindre antal lärare om hur de ger återkoppling 

och deras syn på återkoppling. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket är passande i 

kvalitativa undersökningar (Creswell, 2014, s. 190). Intervjufrågorna som ställdes går 

att se i bilaga 2. Kvalitativa metoder är sådana som samlar in empiri som är öppen för 

tolkning och som handlar om att skapa förståelse, såsom intervjuer eller fallstudier, i 

motsats till kvantitativ metod som handlar om att sammanställa en större mängd em-

piri, såsom att göra stora enkätundersökningar som går att göra statistik av. Kvalita-

tiva metoder har som fokus att undersöka vad de deltagande säger och vilka upple-

velser de har, i motsats till att fokusera på det som forskarna menar är en sanning 

(Creswell, 2014, s. 185-186) 
 

Reliabilitet handlar om att man ska kunna avgöra hur säker en metod är. En osäker 

metod som kan ge flera utfall har låg reliabilitet (Creswell, 2014, s. 201). Eftersom 

undersökningen handlar om vad vanliga lärare har för uppfattningar om stavning och 

språkriktighet och hur de arbetar med det, är metodvalet att göra intervjuer med lä-

rare lämpligt. Resultatet kommer inte visa hur alla mellanstadielärare i Sverige arbe-

tar, och det är inte heller syftet. De blir bara exempel på hur lärare kan arbeta. Dock är 

det självklart troligt att fler lärare arbetar på ett liknande sätt. För att kunna öka relia-

biliteten kommer jag endast intervjua lärare som har behörighet att undervisa i 

svenska. Dessutom vill jag ha lärare som har lite längre yrkeserfarenhet, så att de kan 

berätta om de har sett någon förändring i sina elevers skriftspråk över tid.  
 

Validitet handlar om att avgöra om metoderna som används kommer ge svar på det 

som ska undersökas (Creswell, 2014, s. 201). Genom urvalet av lärare försöker jag se 

till att skapa en hög validitet. Jag har också försökt att skapa intervjufrågor som samti-

digt är öppna frågor, men inte öppna för alltför mycket tolkning. Under en intervju 

finns det också möjlighet att vara extra tydlig med att det inte är något förhör, och att 

de kan vara ärliga även om deras svars skulle få dem att framstå i dålig dager.  
 

Intervjuerna spelades in och blev sedan transkriberade kort därefter. Intervjuerna är 

transkriberade ord för ord, men vissa talspråkliga former har ändrats till skriftspråk-

liga. Exempelvis har sen skrivits som sedan och dom som de och dem, men inga ord som 

förvrängt betydelsen har ändrats. Lärarna som intervjuas blev även ombedda att ta 

med sig kopior på rättade elevtexter. Här är det förstås omöjligt att dra någon generell 

slutsats om hur de ger återkoppling eftersom de väljer ut texterna själva. Det blir 

stickprov som förhoppningsvis kan ge en bild av hur det kan se ut. För att göra elev-

textanalys använder jag mig av boken Elevtext - Analyser av skoluppsatser från åk 1 till ok 

9 (Josephson, Melin & Oliv, 1990). 
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4.2 Urval 

Lärarna väljs ut från samma kommun, men från två olika skolor. Lärarna är behöriga i 

svenskämnet i årskurs 4–6 och har lång yrkeserfarenhet. För att göra det lättare att 

läsa och hålla isär lärarna i texten har jag givit dem fingerade namn i stället för att 

kalla dem exempelvis Lärare A. 
 

Nedan presenteras de lärare som deltagit i intervjuerna. Majvor, Berit och Regina ar-

betar alla på samma skola. Deras skola har satsat mycket på just förbättra undervis-

ningen för elever med särskilda behov, och har därför många elever på skolan med di-

agnoser såsom aspergers syndrom eller dyslexi. Elvira arbetar på en skola där över 

hälften av eleverna har utländsk bakgrund och många elever är nyanlända. Denna 

skola har därför lagt mycket resurser på just språkinlärningen.   
 

Majvor är behörig att undervisa i svenska från årskurs 1–9. Hon har arbetat som lä-

rare sedan år 2000, och tog lärarexamen samma år. Under de första åren undervisade 

hon högstadieelever, men har övervägande tid undervisat på mellanstadiet. I år un-

dervisar hon dock i årskurs 3. 
 

Berit är behörig att undervisa i svenska från årskurs F–7. Hon tog lärarexamen år 1998 

och började arbeta som lärare år 1999. Under de första tolv åren undervisade hon på 

lågstadiet och gick sedan över till att undervisa i mellanstadiet. 
 

Regina är också behörig att undervisa i svenska från årskurs F–7. Hon tog lärarexa-

men år 1998 men började inte arbeta förrän år 2000. Sedan dess har hon undervisat i 

lågstadiet under tolv år och i mellanstadiet i fem år.  
 

Elvira är behörig att undervisa i svenska i årskurs F–6. Hon tog lärarexamen år 2007, 

men arbetade i över tre år år på ett högstadium innan hon började att undervisa på 

mellanstadiet. Hon har även deltagit i ett tvåårigt europeiskt projekt om just återkopp-

ling, och leder därför skolan hon arbetar på att utveckla återkopplingsarbetet. 

4.3 Genomförande  

Alla intervjuer förutom den med Major gjordes i respektive lärares klassrum. Inter-

vjun med Majvor genomfördes i hennes hem. Inför alla dessa intervjuer var jag 

mycket tydlig med att lärarna kommer att vara anonyma, att jag varken kommer 

skriva vilka skolor de arbetar på eller i vilken kommun. Jag förklarade att frågorna 

inte var ett förhör eller test, utan att jag ville att de skulle kunna vara ärliga med om 

det är något de är osäkra på eller faktiskt inte kan. När lärarna missförstått någon 

fråga har jag formulerat om den för dem så att alla lärare uppfattat frågorna på 

samma sätt. Jag bad dem att se till att ha omkring 45 minuter till intervjun för att de 

skulle ha tid att besvara frågorna i sin egen takt. Intervjun med Berit förkortades dock 

20 minuter då en elev kom in och ropade att hans kompis som har diabetes hade fått 

ett blodsockerfall, så den intervjun blev bara 25 minuter lång. Majvor och Elvira hade 

en hel timme på sig att prata, och Regina hade omkring 35 minuter. 
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4.4 Etiska förhållningsregler  

Vetenskapsrådets förklarar varför det är viktigt att ta hänsyn till etiska förhållnings-

regler på följande sätt: “Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll 

för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvars-

fullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 2). 

Inte bara jag som ska vara medveten om etiska förhållningsregler, utan det är även 

viktigt att informanterna får veta vad som gäller. Av denna anledning var jag noga 

med att göra lärarna medvetna om dessa krav inför intervjuerna. 
 

Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav som måste följas när man har med individer 

i sin undersökning. Dessa är:  
 

Informationskravet – “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). De som deltar i in-

tervjuerna måste få information om vad forskningen handlar om och få veta att det är 

frivilligt att delta. Inför intervjuerna skickade jag ut ett missiv om detta (se bilaga 1). 
 

Samtyckeskravet – “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Då inga barn intervjuades i denna under-

sökning behövdes inget samtycke från barn eller deras vårdnadshavare. De elevtexter 

som används har dock lärarna frågat eleverna om lov att använda, och eleverna har 

även fått förklarat för sig i vilket syfte deras texter kommer att användas, och att de är 

anonyma. 
 

Konfidentialitetskravet – “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Ele-

vernas namn är borttagna från texterna, och de informanter som deltog i intervjuerna 

har fått fingerade namn. 
 

Nyttjandekravet – “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). De inspelade och transkribe-

rade intervjuerna kommer bara att användas i denna uppsats. 
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5. Resultat och analys 

I det här avsnittet redovisas resultat och analys. I 5.1 redovisas och analyseras resulta-

ten från intervjuerna, och i 5.2 redovisas och analyseras elevtexterna som två av infor-

manterna tillhandahöll med.  

5.1 Intervjuer 

Det som framkom under intervjuerna redovisas här nedan. När lärarnas egna beskriv-

ningar bättre förklarar ett svar på en intervjufråga är det direkta citat från lärarna som 

återges i texten i stället för att en sammanfattning av det som sades. Detta markeras 

genom blockcitat. För att analysera resultatet försöker jag tolka det lärarna säger, och 

koppla det till forskningen som tas upp i bakgrundsavsnittet. 

 
5.1.1 Läsning och lärarnas syn på stavning och språkriktighet 

Samtliga lärare har sett ett starkt samband mellan hur mycket böcker eleverna läser 

och vilken kvalitet och kvantitet de kan skriva. Ingen av dem tvekar på detta, utan är 

mycket bestämda om att så är fallet. Lärarna refererar till dessa barn som bokmalarna 

eller bokslukarna. De menar att dessa barn är långt före i skrivutvecklingen jämfört 

med de barn som inte alls läser i samma omfattning, både innehållsmässigt och stav-

ningsmässigt. Elvira säger att hon tydligt märker att eleverna som läser har ett mycket 

rikare språk och generellt har det lättare med stavning och språkriktighet. 
 

Jag tror att barn som läser mycket får större fantasi, har ett större ordförråd, och de på 

nåt sätt har också anammat hur man skriver. De har fattat det där med talstreck utan att 

man preciserat det för dem. Vi tjatar om att “läs mycket” och så kommer också skrivan-

det. Det sitter verkligen ihop. (Regina) 

 

När det väl kommer till lärarnas personliga åsikt om hur viktigt det är med rättskriv-

ning och språkriktighet gick svaren isär. Regina, Majvor och Berit tycker inte att det 

bör läggas allt för mycket vikt på det, men Elvira tycker det är mycket viktigt. Berit sä-

ger att hon vill att de ska lära sig stavning, men att hon väljer tillfällen när hon ska 

sätta det kravet. Som exempel berättar Berit att hon hade några tjejer i sexan som var 

så ambitiösa att de nästan inte vågade skriva på SO-proven eftersom de var så rädda 

för att förlora poäng om de stavade fel. Så inför en arbetsuppgift säger hon numera 

alltid: “Och nu när vi skriver det här provet så kommer jag inte titta på stavning, så 

skriv bara allt ni kan allt ni vet”.  
 

Elvira är dock av en annan åsikt. Hon anser är det är mycket viktigt att vara noga med 

stavning och språkriktighet. Dessutom rättar hon stavning även i andra ämnen än 

svenskämnet. 
 

Ja, jag petar i deras stavning. Vi tränar mycket stavning. Och det i alla ämnen, för alla 

ämnen är språkbärande. Så oavsett vilket ämne man undervisar i så ska stavningen vara 

korrekt. Sedan rättar jag inte genom att ta pekfingervalsen, utan jag rättar genom att ta 

exempel, och visar hur ordet ska stavas. (Elvira) 
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Tre av dessa lärare är alltså inte noga med att eleverna stavar rätt i sina texter. Frågan 

är dock om de inte gör eleverna en björntjänst. Lärarna skriver att innehållet är 

mycket viktigare, men som jag tog upp i inledningen är det oftast stavningen som 

människor reagerar på i texter. Ironiskt nog var jag noga när jag introducerade mina 

frågor för lärarna att påpeka att jag pratar om stavning, men också språkriktighet, 

grammatik, skiljetecken och så vidare, och det även inför varje enskild fråga. I nästan 

alla fall gled lärarna in på att bara prata om stavning fastän jag frågade efter andra 

aspekter av språket. Min poäng med att ta upp min gamla svensklärares sätt att sålla 

bland arbetssökande var att visa att innehållet i en text, hur avancerat språkbruket i 

övrigt är och så vidare, är något många människor inte ser när stavningen inte är kor-

rekt. Lärarna i denna intervju har också fallit i den fällan. Även om de anser att annat 

är viktigare, så är det stavningen de vid första anblick reagerar på, inte på att eleven 

aldrig skriver bisatser. En lärare kan bryta ned texter i andra delar och se detta, men 

en person som läser ett inlägg på ett forum kommer troligare påpeka antalet stavfel 

och inte antalet bisatser. Enligt Josephson, Melin & Oliv (1990, s. 31) kan en skicklig 

skribent använda huvudsatser och bisatser för att lyfta fram viktig information i en 

text.  
 
5.1.2 Vanliga svårigheter med stavning och språkriktighet 

Något som alla lärare jag intervjuade tog upp var att eleverna har bekymmer med 

dubbelteckning. Detta menade de vara det vanligaste stavfelet i elevtexter, men också 

ng-ljudet. Eleverna har även problem att skilja på subjektsformen de och objektsfor-

men dem. Alla lärare tar upp att bokstäverna O och Å är något som eleverna ofta är 

osäkra på när de ska användas. Eleverna förväxlar också ofta bokstäverna B, P och D, 

men då handlar det nästan alltid om rena slarvfel. Berit poängterar att många elever 

har svårt att stava ord med sj-ljudet och tj-ljudet, men att hennes elever som läser 

mycket har betydligt lättare för det. Berit tar upp att hamburgare ibland blir hambörgare, 

men säger att hon tror att det beror på elevernas dialekt. Men det vanligaste säger hon 

är problem med dubbelteckning: 
 

Det handlar nog om dubbelteckning, och både att de har tappat eller att de har överge-

neraliserat, och det händer oftast i 5–6, och då händer det att de har dubbeltecknat på 

massa ord som inte ska ha det. Det är precis som att de har garderat sig. Det är jättein-

tressant. Något sådant upplevde jag inte när jag jobbade på lågstadiet, utan då tappade 

de det bara. Men nu är det som att “Åh, nu har vi lärt oss en regel om dubbelteckning, så 

nu kör vi det”. (Berit) 

 

Lärarna ser också att de böjer verb fel många gånger, såsom att starka verb får en svag 

böjning exempelvis, och adjektiv kompareras fel. Verbet skar blir skärde och adjektivet 

äldst blir gamlast. Det brukar dock försvinna med åren, säger Regina. Majvor tycker att 

detta har blivit vanligare: 
 

De gör ju fel när dom skriver både adjektiv och verb, då är det ju som, låg kan bli 

luggde, även svenska elever. Det har eskalerat de senaste 5–10 åren, tycker jag. (Majvor) 

 

Även Elvira har uppmärksammat detta, men hon tänker också ur ett perspektiv om 

språkinlärning hos elever med svenska som andraspråk. Hon säger att dessa elever 
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nästan aldrig lär sig om substantiv är i neutrum eller utrum, det vill säga om det heter 

ett huvud eller en huvud. Det är också vanligt att eleverna ger substantiv pluraländelser 

även när de inte ska ha det. Tak kan bli takar och tåg kan bli tågar. Även om det är fel, 

är det ett tecken att elever som nyligen har lärt sig svenska har lärt sig hur svenska 

ord böjs, vilket är ett gott tecken. Jag frågar hur det är med verbpartiklar, och då 

nickar hon mycket instämmande. Partikelverb såsom gå av och äta upp kan få fel verb-

partiklar eller att eleverna utesluter dem helt. Enligt Abrahamsson och Bergman 

(2014, s. 39), kan man se på just användningen av partikelverb hur långt en andra-

språkselev har kommit i språkutvecklingen. I början när de lär sig svenska utesluts 

verbpartiklarna helt, sedan börjar de användas mer och mer, och slutligen även i kom-

bination med rätt ord vid rätt tillfällen. Detsamma gäller när andraspråkselever ger 

verb regelbunden böjning även när det inte ska vara det: 
 

De skriver jag sovde, men i början är det ju faktiskt en signal på att eleven vet att det är 

en böjning på ordet sov, “Jag sover, jag sovde”, även om böjningen är fel, så har de börjat 

uppmärksamma att det finns en annan böjning. (Elvira) 

 

Abrahamsson & Bergman (2014, s. 28–31) skriver att det ofta kan vara stor skillnad på 

andraspråkselevers språkliga kompetens, fastän de är lika gamla och har bott i Sverige 

lika länge. De tar upp två fiktiva andraspråkselever som är på olika kognitiva nivåer, 

beroende på exempelvis hur väl de kan deras förstaspråk och om de har gått i svensk 

förskola. En elev kan ha bra flyt i språket, men undviker problem genom att hålla sig 

till ämnen som den är van att uttala sig om, och inte heller är medveten om att den har 

begränsningar i sitt språk. En annan andraspråkselev kan i stället ha många brister i 

språket, frågar mycket om språket, och utmanar sig själv att skriva saker som den inte 

behärskar fullt ut. Denna elev kan en del lärare uppfatta som att den är på en låg 

språklig nivå, medan den första eleven som nämndes uppfattas vara på en högre nivå. 

Lärarna anpassar då undervisningen efter den kognitiva nivå som de tror att dessa 

elever är på, vilket gör att den första får för svår undervisning och den andra får för 

enkel, vilket kan leda till att man bromsar deras språkutveckling. 
 

Alla lärare förutom Elvira anser att det främst är i svenskundervisningen som stav-

ning bör rättas. Regina säger att det mest är när eleverna har svenska på schemat som 

hon testar deras stavning och språkriktighet. Om hon ser något som eleven gör fel kan 

hon påpeka det, men mest som en uppmuntran, inte som en order. Majvor konstaterar 

att svenska är ett ämne som övergriper alla andra ämnen i skolan, men att när det 

kommer till språkanvändningen kollar hon först och främst att de använder rätt ter-

minologi i andra ämnen, såsom att multiplikation inte ska kallas plus. 
 

Precis som Majvor säger är språket ett av de övergripande målen i skolan: “Skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2016, s. 13). Det är 

dock bara i kursplanerna för språk som stavning tas upp som en del av det centrala 

innehållet eller som kunskapskrav. Men på samma sätt som man inte kan sänka en 

elevs betyg i svenska på grund av att den gjorde mycket stavfel i en uppgift i natur-

kunskap, kan man ju då inte heller väga in dess stavning och språkriktighet i natur-

kunskapen i betygsättningen i svenskämnet. Så fungerar det inte i praktiken förstås. 
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Om en lärare vet att en elev brukar bli jättenervös inför prov i svenska och glömmer 

det som den annars kan när den inte är stressad, väger ju läraren in elevens kunskaper 

från andra ämnen. Av samma anledning kan man som lärare applicera stavningsun-

dervisning i andra ämnen än bara svenska. Problemet är förstås att Skolverkets for-

mulering är öppen för tolkning, vilket säkert är medvetet av dem. 
 

Ingen av lärarna uttrycker att det är någon större skillnad på elevernas stavningsför-

måga i dag än när de började arbeta som lärare. Däremot berättar lärarna att andra de-

lar av språket försämrats, och de menar att datorer och mobiler har bidragit till detta. 

Ingen av dem uttrycker att digitaliseringen skulle ha haft en positiv inverkan på språ-

ket.  
 

Nej, det kan jag inte säga, att jag tycker att de stavar sämre eller bättre, det ser jag inte. 

Däremot kan jag se att de här förkortningarna, det har jag märkt lite nu efter mobilan-

vändandet och smsandet. Ibland kan det komma in sådana förkortningar i texterna, och 

det var inte så vanligt tidigare. (Regina) 

 
Om jag ska generalisera så tycker jag att dom stavar sämre idag. Och det tror jag har att 

göra med dels att man läser mindre, man sitter med datorn och kollar på youtube, och 

dom har ju fått det här egna språket när dom chattar med varandra. Det blir ett väldigt 

fattigt språk man använder då, tycker jag. Det ser jag på mina egna barn när de skriver 

sms till mig, jag håller på att bli galen. (Berit)  

 

I bakgrundsavsnittet har jag tagit upp att det finns många olika bud om hur barn 

egentligen har påverkats av digitaliseringen. Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folke-

ryd (2010, s. 30–33) menar många elever har svårt för att skilja på vardagsspråk och 

skolspråk. De anser dock att det är viktigt att förklara att skolspråket inte är ett över-

lägset språk, utan bara ett annat sätt att använda språket. Skolan ska inte lära eleverna 

att det språk som de använder när de samtalar med varandra är ett dåligt språk. Om 

lärarna förstår detta, kan de också lättare hjälpa eleverna med övergången mellan de 

olika språken.  
 
5.1.3 Hur lärarna undervisar om stavning och språkriktighet 

Jag frågar lärarna om de haft någon elev som haft jättesvårt med stavning och 

språkriktighet, och undrar vad de då gjort för att hjälpa en sådan elev. Jag poängterar 

att jag inte menar elever som de vet har dyslexi.  
 

Jo, men visst stöter man på elever som har jättesvårt med stavningen [...] då brukar vi 

sikta in oss på en sak i taget, så att jag inte säger “det där kan du inte stava och det där 

kan du inte stava” utan “nu vi ju som mål att vi ska stava rätt på dubbelteckning” då sik-

tar vi in oss på att rätta de orden, och sen får vi ta nästa grej. Jag är livrädd att de ska bli 

rädd att skriva för att fröken bara säger att allt är fel. (Berit) 

 

Alla lärarna tar upp att elever som har extra svårt med stavning får använda datorer 

när de skriver. Det kan vara att de får använda kompensatoriska hjälpmedel såsom 

talsyntesprogram som läser upp texter åt dem, eller att de skriver uppgifter i ett ord-

behandlingsprogram med stavningskontroll i stället för på papper.  Detta leder till att 

jag frågar dem om de tror att elever i allmänhet lär sig stava bättre om de skriver i 
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ordbehandlingsprogram där orden stryks under när de är felstavade, eller om de lär 

sig sämre eftersom datorn tänker åt dem. Majvor som just nu undervisar elever i års-

kurs 3 säger att hon inte tycker att eleverna ska använda ordbehandlingsprogram när 

de skriver i den åldern. Hon menar att eleverna först måste lära sig att skriva på egen 

hand, och att först när de går i mellanstadiet bör börja använda datorer för att skriva. 

Regina ser både för- och nackdelar med ordbehandlingsprogram: 
 

Ja, just det här med stor bokstav, för det ändrar ju datorn själv. Men det här när de ser att 

det blir en röd markering under orden, då tror jag att de lär sig mer. För då får de själva 

ju tänka till “Vad har jag gjort för fel här, varför är det rött? Vad behöver jag ändra på?” 

Så det tycker jag är bra. Men jag tycker inte om när de ändrar till stor bokstav i början av 

en mening. Det hade varit bättre med en röd markering så att de förstod. (Regina) 

 

Att skriva på datorer är dock inte något lärarna kan välja att låta eleverna göra eller 

inte, för det är nämligen en del av det centrala innehållet i svenska, både i årskurs 1-3 

och i årskurs 4-6: “skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av da-

tor” (Skolverket, 2016, s. 249). Elvira är mycket positiv till användning av dator, och 

hon menar att eleverna blir mer säkra på att skriva om de först har fått använda ord-

behandlingsprogram.  
 

En del elever kommer vi faktiskt inte dit till att de knäcker stavningen, och då är det jät-

tebra att det finns hjälpmedel. Och ser de orden tillräckligt länge förstår de ju hur de sta-

vas. Så varför inte nyttja den teknik som finns, så tänker jag. Stötta med så mycket som 

möjligt. Eleven känner sig mer lyckad och då är ju det en framgångsfaktor att man pro-

var på att stava sedan. (Elvira) 

 

Svedner (2011, s. 142–144) är inne på samma spår. Han skriver att ordbehandlingspro-

gram är ett mycket bra hjälpmedel för elever som har svårt för stavning. När datorn 

inte gör markeringar under orden kan eleven pusta ut och skriva på, och när den väl 

gör det kan eleven snabbt rätta ordet. Han menar dock tvärtemot lärarna i denna in-

tervju att eleverna är mycket skickliga på att skifta språk mellan olika medier. De är 

oftast mycket medvetna om hur man skriver sms och hur man skriver en skoluppgift. 
 

I bakgrundsavsnittet tog jag upp att många lärare känner sig osäkra på vad som 

egentligen är en välskriven text (Aldrin, 2015, s. 69–70). Ingen av lärarna jag intervju-

ade anser att stavning eller språkriktighet avgör hur välskriven en text är. De kollar 

främst efter innehållet och strukturen. Majvor är den enda som tar upp skiljetecken. 

Hon anser att korrekt användning och punkt och kommatecken, speciellt eftersom det 

är något de sedan kommer bedömas efter på de nationella proven. Stavning är det 

sista hon kollar efter. Lärarna har arbetat mycket med genrepedagogik, och bedömer 

därför utifrån huruvida eleven har följt den textgenre som de fått i uppgift att skriva. 

Stavning kommer lite i skymundan. Intressant och positivt är dock att just grammati-

ken hamnar i fokus när de talar om genrepedagogik, eftersom de olika textgenrerna 

ska skrivas med ett visst tempus.  
 

Jag tycker ju att det viktigaste i en text är, att är det en berättelse då ska det vara en be-

rättelse, det ska vara en inledning, en handling och ett avslut. Och är det en faktatext, då 

ska det vara om fakta. Så jag måste säga att det är ju innehållet mest. Men sen måste jag 
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fundera över det är här med hur meningarna är, och sist då, om jag ska vara petig, är det 

ju det här med stavningen. (Majvor) 

 
Jag vill att den ska ha en röd tråd, om det är en berättande text, då ska det finnas en in-

ledning, en händelse och en avslutning. Men dessutom om den ska vara välskriven ska 

det också vara språkligt korrekt, till mesta del vara rättstavat men också om man har 

skrivit en återberättande text, så ska det vara i preteritum. Vi jobbar så när vi skriver tex-

ter, först tittar vi på texttypen i sig, vi analyserar den och pratar om den. (Berit) 

 

Jag frågar om lärarna har sett något samband mellan att eleven har svårt med stav-

ning och språkriktighet, och samtidigt har svårt att skriva en välskriven text i övrigt. 

På föregående fråga var lärarna tydliga med att stavning inte säger något om innehål-

let, men när de fick denna fråga kom samtliga lärare på att de elever som har svårt 

med stavningen ofta har svårt att skriva ett bra innehåll, men påpekade att det även 

finns elever som skriver texter med bra innehåll fastän de inte stavar så bra. 
 

Ja, det är väl klart, jag tänker nu på tjejerna för killarna skriver under protest tänkte jag 

säga, men en del tjejer jag har vill alltid ha allting rätt, och då är det ju klart att det kan 

hämma, för då räcker dom ju upp handen hela tiden och frågar “Hur stavas det och hur 

stavas det?” och då fallerar berättelsen ju lite då om man bara har fokus på hur specifika 

ord stavas. (Majvor) 

 

Det finns ju elever som har väldigt god fantasi och har en väldig skrivarglädje och får till 

jättebra spännande berättelser fastän att de inte stavar så värst bra. Men åt andra hållet 

är det mer ovanligt tycker jag, att man skriver väldigt väldigt väl, stavningsmässigt och 

språkriktigt, fastän att man har en fattig text. Och det undrar jag om det inte hänger ihop 

väldigt mycket med läsningen, att det är de här goda läsarna som också har fått det här, 

att de vet hur man ska skriva språkriktigt så att säga, och då blir det ofta bra texter 

också. (Elvira) 

 

Eleverna är tydligen ofta själva mycket medvetna om de har svårt för stavning och 

språkriktighet. Då jag själv inte har mycket erfarenhet av svenskundervisning, tänkte 

jag att vissa elever kanske tror att de kan stavar rätt även när de inte gör det. Det vi-

sade sig inte alls vara fallet. Lärarna menar att de ger eleverna återkoppling så pass 

ofta att eleverna inte kan missa vad den har som nästa utvecklingsområde, och att om 

en elev har svårt med stavning och språkriktighet så är det något som de tagit upp 

med föräldrarna och eleven på utvecklingssamtal redan. Majvor säger att det handlar 

mer om att en del bryr sig mer och en del bryr sig mindre. Eleverna är medvetna om 

deras stavningssvårigheter, men det är inte alla elever som ser det som ett problem. 

Berit tar upp att det är vanligare åt andra hållet: 
 

De är oftast ganska säkra. Det är snarare så att de elever som är duktiga på att stava sä-

ger “Nej, men jag stavar så dåligt”. [...] Vi har till exempel haft en diagnos, där finns det 

en rättstavningsgrej, och det är en diktamen på 36 ord, och då kan det vara att elever 

som jag tycker är jätteduktiga på att stava som kanske har stavat 32 rätt, de säger att de 

är så dåliga. Och då måste man ju säga “Snälla du, det är du inte alls det”. (Berit) 
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En av mina frågor höjde lärarna ögonbrynen åt så pass mycket att jag gruvade mig att 

ställa den frågan i intervjuerna. Frågan löd: “Vilket är det mest effektiva sätt för ele-

verna att lära sig stavning och språkriktighet, enligt dig?” Lärarna tyckte det var en 

mycket märklig fråga, och betonade att stavning lär eleverna sig på många olika sätt. 

Men om de måste välja tar de läsning, men betonar att olika elever lär sig på olika sätt. 

Det finns inget sätt som passar alla. Berit förklarar att eleverna självklart lär sig stav-

ning och språkriktighet av att skriva själva, men att eleverna framför allt måste utma-

nas att skriva olika typer av texter. Om de får välja skriver de bara sagor. Elvira säger 

dock att man ibland måste arbeta med ren och skär stavningsundervising. 
 

Vi jobbar till exempel med ng-ljudet, då jobbar vi med de orden, och tränar på regeln för 

ng-ljudets stavning. Det gör vi tillsammans, sedan läser vi en text tillsammans, stryker 

under de orden, sedan får de själva kategorisera om det ska stavas med ng, g, n, utifrån 

de här orden, och sedan får de skriva texter, lite roliga sagor utifrån ng-ljudsorden. (El-

vira) 

 
5.1.4 Återkoppling och bedömning 

Lärarna använder matriser när de ska bedöma och ge återkoppling på en text. Majvor 

berättar att hon gärna skulle vilja ge mer muntlig återkoppling, men att tiden inte 

räcker till. Utan matriserna skulle hon inte hinna med att rätta alls, säger hon. Berit 

och Regina har helt gått ifrån att ge skriftlig återkoppling och ger endast muntlig åter-

koppling, medan Majvor och Elvira både ger skriftlig och muntlig återkoppling. Alla 

håller med om att den muntliga återkopplingen är mest givande för eleven. Berit 

tycker att man absolut inte ska skriva i elevens text, utan att man bara ska visa vad 

som kan ändras och låta eleven göra det. Deras text måste få vara fin, säger hon. El-

vira däremot skriver direkt i texten.  
 

På de flesta gör jag bara de här matriserna, och markerar i texten vart det kan vara fel, 

och då tycker jag att det är okej att de bara för tillbaka den och läser igenom, men för de 

här som har lite mer svårigheter, då visar jag ju upp det här jag har rättat, och då talar vi 

ju om det. Och då diskuterar vi hur de hade kunnat gjort det på ett annat vis. (Majvor) 

 

Vi tittar på texten tillsammans, och så får eleven läsa texten själv, och så stoppar jag och 

säger “Hörde du, hur lät det där? Titta på det här ordet, ser du någonting konstigt där?” 

För jag vill att de ska tänka själv. Tidigare när man gjorde streck under, då visste de ju 

precis var i ordet det var fel, om det skulle vara en dubbelteckning eller om det saknas 

en bokstav. Nu tycker jag att det är bättre att man pekar på ordet och så får eleven själv 

tänka. (Regina)  

 

När man skriver direkt i texten förstör man ju på ett sätt elevens text. Samtidigt så 

skulle det vara mycket lätt för lärarna att bara ta en kopia på elevernas text och skriva 

i den i stället. Dessutom om man aldrig skriver anteckningar på elevens texter, vare 

sig i originaltexten eller på en kopia, så kan ju eleven inte gå tillbaka och kolla vad lä-

raren sa. Precis som lärarna tror jag att muntlig återkoppling ger mycket mer än om 

man endast ger skriftlig återkoppling, men det blir svårt för eleven att gå tillbaka och 

kolla vad läraren sa när det inte finns nedskrivet. Om eleven fick en kopia där läraren 

skrivit kommentarer och gjort markeringar, kan eleven ju även gå tillbaka och läsa 
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dessa för att se progressionen i sitt eget lärande. Jag har svårt att se att det är bra för 

eleven att utesluta den ena eller den andra formen av återkoppling. 
Berit berättar om ett skrivprojekt de haft i årskurs 6 där eleverna fått skriva en egen 

kapitelbok. I början fick de skriva i ett skrivhäfte, och skrev då först ett utkast som de 

sedan fick renskriva. Läraren gav då återkoppling direkt i utkastet. Elvira märkte dock 

att eleverna inte tyckte att det var så roligt med skrivprojektet då, men har sett en för-

vandling i elevernas motivation sedan de började skriva på datorer. 
 

Jag går runt och ger feedback hela tiden. Sedan sätter vi oss ned och läser igenom ka-

pitlet, “Har vi fått med alla delar?” Vi tittar på språket. Sedan när vi är nöjda med det, då 

fortsätter de till nästa del. Och nu älskar de ju det. “Åh, ska vi till dig i dag och jobba 

med det” säger de. Så det har blivit ett jättelyft. Jag tror det var för jobbigt att skriva en 

kladd. För skulle det vara så att man tycker att “Det här stycket skulle du ha här” Ja, då 

är det svårt att ändra. (Berit) 

 

Informanterna lägger inte alltför mycket vikt på stavning och språkriktighet när de 

bedömer elevtexter. Det får inte vara alldeles för mycket stavfel, men det väger inte 

speciellt tungt när de bedömer en text. Om det är en period då de tränar på styckesin-

delning, då läggs det mer vikt på det. Är det en period då de har tränat på något spe-

ciellt grammatiskt, då är det ju mer tonvikt på det i bedömningen. De uttrycker också 

oro för att göra att en elev tappar lusten om de skulle sätta lägre betyg på en uppgift 

på grund av stavfel i texten.  
 

Jag vill inte sänka några elever. Skulle det vara så att en elev har jättesvårt med stav-

ningen, och de har försökt att korrigera det vi har pratat om, då kan det vara så att jag 

släpper vidare ändå. (Berit) 

 

I kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 står det: “I texterna använder eleven 

grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet” 

(Skolverket, 2016, s. 000). Det är dock väldigt sällan elever blir underkända i årskurs 6 

på grund av att de inte uppnår detta kunskapskrav. Informanterna menar att det ska 

mycket till innan de underkänner en elev i svenskämnet på grund av att de inte stavar 

korrekt. När elever väl blir underkända, är det ofta andra kunskapskrav som har bi-

dragit till det. Om en elev inte alls kan stava brukar de misstänka att eleven har dys-

lexi, och då meddelar man högstadiet som ska ta emot dem att eleven visar tecken på 

det. Ibland när elever blir underkända på grund av bristande stavning eller språkrik-

tighet kan det även handla om att en elev är i gråzonen för att gå på särskolan, men 

inte har tillräckligt med svårigheter för att hamna där. 
 

När lärarna ger återkoppling till en elev ser det till att både kommentera struktur, 

språk och innehåll. Även om stavfel sällan påverkar betyget, som nämnt ovan, är det 

ändå något lärarna tar upp med eleverna. Elvira berättar att eleverna kan överan-

vända saker som de har tränat på och som hon har tagit upp i återkopplingen. 
 

Nu har vi ju tränat kommatecken, så du kan ju tänka dig hur texterna ser ut. De har 

kommit på att kommatecken var någonting roligt, så då blir det ju aldrig en punkt, men 

jag återkopplar ju genom att eleven får själv läsa sin text, och till slut får de ju inte luft, 
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och de kan ju också läsa och höra när de själva har skrivit tokigt. [...] Och så tror jag det 

utvecklar deras eget sätt att förstå sin inlärning. (Elvira)  

 

Ytterligare en fråga som informanterna tyckte var märklig var om de skulle vara snäl-

lare med elever i årskurs 4 jämfört med elever i årskurs 6 när de rättar stavning i deras 

texter. Detta var en självklarhet tyckte de. Ingen av dem sa att eleverna skulle lära sig 

rätt från början, utan förklarade att det är en lång process som måste få ta sin tid. Det 

handlar om att se mönster i språket. De gör inte heller bara skillnad på ålder, utan 

från elev till elev. De ser efter var eleven befinner sig, och utifrån det avgör hur 

mycket eleven är mottaglig för att höra. Vissa elever har kommit längre och med dem 

kan man påpeka flera saker, medan andra elever måste få fokusera på en viss del av 

stavningen för att den inte ska bli överrumplad.  
 

Skulle jag ha samma krav på alla elever, alltså kraven finns ju där, men skulle jag säga 

lika mycket till alla elever, då skulle vissa elever inte vilja skriva någonting mer. (Regina) 

 

Det var bara en av mina frågor som lärarna hade svårt att besvara. Alla fyra reagerade 

med att bli tysta och tänkte efter när jag frågade dem följande fråga: “Vissa elever kan 

undvika att skriva ord eftersom de är rädda att skriva fel. Hur förhåller man sig till 

det? Uppmuntrar man dem att försöka använda ord de är osäkra på?” De verkar 

tveka på om det verkligen stämmer att elever formulerar om meningar bara för att 

undvika att skriva ett visst ord. Ingen av dem har hört talas om det eller tror att sina 

egna elever gör så. 
 

Det har inte jag tänkt på. Att de skulle låta bli att skriva ord för att de är osäkra. Jag 

skulle nog uppmuntra dem att titta i en ordlista. Jag skulle uppmuntra dem naturligtvis, 

men jag har inte stött på det. De kanske undviker utan att de säger någonting. Utan att 

jag vet om det. (Regina) 

 

Ja, det är ju svårt för mig att veta det då, om de undviker att skriva ordet, tänker jag. Då 

vet jag ju inte att de tänkte skriva det ordet. (Elvira) 

 

Bara en av lärarna känner sig osäker på hur de ska ge återkoppling. Läraren Berit er-

känner att hon ibland känner sig osäker på hur hon ska ge återkoppling. Hon tar upp 

sambedömning som görs under nationella proven, och säger att det var jätteskönt att 

kunna diskutera med andra lärare så att man kan rådgöra med varandra De andra 

känner att de har arbetat så pass länge att de vet hur de ska göra. De är väldigt be-

stämda.  
 

Nja, jag har jobbat så länge så jag kör ju mitt race. Jag måste ju kolla på eleven om det är 

mottaglig för kritik, för tyvärr blir det ju det, kritik, för man går ju inte in och säger “Åh, 

vad snyggt C du har skrivit här”, utan man går inte och säger “här skulle det ha varit K i 

stället för C”. (Majvor) 

 

För att undvika att elever blir illa berörda av återkoppling är det viktigt att både salta 

och sockra. Men för det mesta menar lärarna att eleverna tar återkopplingen som kon-

struktiv kritik. Det finns alltid de elever som har svårt att skilja på att återkopplingen 
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gäller uppgiften och inte de själva, och därför måste man som lärare lära känna ele-

verna för att kunna ge återkoppling på rätt sätt till rätt elev. Om man ser minsta ten-

dens på att eleverna blir ledsna av återkopplingen, då måste man ta ett steg tillbaka, 

säger Elvira. Det får inte bli så att återkopplingen gör eleven rädd för att skriva, utan 

den måste göra att eleven vågar och vill skriva ännu mer. Lärarnas erfarenhet av ele-

vernas reaktioner på återkoppling är att eleverna uppskattar den. 
 

Nej, egentligen inte, jag har inte upplevt det [att de blir illa berörda av återkoppling], 

kanske mest att de suger åt sig och tar till sig det. [...] Jag tycker att de är mer positiva till 

det än att man bara lämnar tillbaka och säger “Det är bra”. Det tycker ingen elev om, att 

de inte får återkoppling. (Majvor) 

 

Nej, kanske när jag var ny lärare från början för dem innan vi kände varandra, att de 

blev lite förnärmad, men när de märkte att jag gjorde lika med alla och alltid försöker 

hitta en utvecklingsdel även för de starka eleverna, så nej, det gör de inte. (Elvira) 

 

Den enligt mig mest intressanta och kanske viktigaste frågan var: “Hur ser du till att 

eleven använder och förstår återkopplingen?”. Lärarna visade sig inte vara särskilt 

noga med att följa upp och utvärdera huruvida återkopplingen togs emot av eleven. 

De svarade att de mest bara kollar att stavfel eller annat som de påpekat för eleven 

inte kommer upp igen, eller att de frågar eleven om den förstår. Ingen av dem hade 

någon strategi för att försäkra sig om att elever använder och förstår återkopplingen 

som de ger dem. 
 

Ingen av lärarna baserar sättet som de ger återkoppling på någon forskning som de 

har läst. De menar att det är något de kommit fram till genom erfarenhet. 
 

Det är så att jag under åren har hittat min metod som jag känner funkat bra. Från att jag 

gjorde röda streck i böckerna, till att idag sitter tillsammans med eleverna och pratar 

mycket. (Berit)  

 

Två av lärarna tar själva upp att man inte ska använda röd penna när man ger åter-

koppling, men de vet inte var de har fått det ifrån. Majvor vet inte var hon har läst det, 

men menar att det är “fy fy” att använda röd penna. Elvira säger bestämt att man inte 

ska använda en röd penna i elevernas texter.  
 

Återkoppling handlar ju om så mycket annat. Jag ger ju aldrig eleverna beröm, men där-

emot får de återkoppling på det arbete som de har gjort, återkopplingen ska ju leda till 

att de själva ställer sig frågan “vad var det som gjorde att det fungerade bra den här 

gången? Vad var det jag gjorde bra?” Så att de kommer till sitt eget lärande. Det handlar 

återkoppling om för mig. (Elvira) 

5.2 Elevtexter 

Abrahamsson & Bergman (2014, s. 5–8) förklarar att syftet med att göra en elevtext-

analys bland annat är att strukturera upp en text för att tydligare kunna se detaljer 

som annars är lätt att förbise. Genom en elevtextanalys kan man lättare se vad en elev 

behöver utveckla i sitt skriftspråk och vad den faktiskt redan kan. Som lärare kan man 

självklart inte bryta ned en text i beståndsdelar och peka på alla tänkbara förbättringar 
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när man ger återkoppling till en tioårig elev. Däremot är tanken med denna elev-

textanalys att åskådliggöra fler delar än bara stavningen och innehållet i texterna, och 

utifrån det kunna konstatera vad som lärarna väljer att ge återkoppling på, och vad de 

väljer bort.  
 
5.2.1 Elevtext 1 

Denna text är skriven av en tjej i årskurs 4. Namn på personer eller platser i texten 

som gör att det går att identifiera personerna är utbytta mot fingerade namn. Denna 

version av texten är den efter att eleven själv har fått rätta det som hon tyckte var fel. 

Se originalet i bilaga 3 och positionsschema i bilaga 4. 
 

Utomhusbadet 

I början av 4:an gick vi till Utomhusbadet. Men aaa. På morgonen kl 08:00 gick vi in till 

Berit och hon sa godmorgon och efter en stund så gick vi till Utomhusbadet och badade. 

Jag var med många. Sen bytte vi om och åt glass. Sen efter de gick vi tillbaka till skola o 

hade en bra dag =)! 

 

Eftersom läraren i fråga inte ger skriftlig återkoppling till eleverna, har hon skrivit en 

kommentar under texten om hur den muntliga återkopplingen gått till. 
 

Eleven rättar först själv. Hon ändrar hadde till hade, är osäker på om hon stavat början 

rätt, hon ser att hon glömt g i många och fixar det, 

 

Vi pratar om stor bokstav och punkt, hon fixar första meningen och ett Utomhusbadet 

som hon glömt. Vi pratar om ordet burgan och eleven kommer själv med förslag på stav-

ning till början. 

 

Läraren har valt ut några delar att ta upp med eleven. Att eleven skrivit efter de i stället 

för efter det, och skrivit sen i stället för sedan har läraren låtit vara. Det är svårt att be-

döma vad som menas med Men aaa, men troligtvis skriver eleven ett tankeljud. Som 

det framkommer av kommentarer från läraren Regina låter hon först eleven korrigera 

eventuella stavfel innan de går igenom texten tillsammans. Eleven ser att hon har sta-

vat ordet hadde fel och rättar till detta. Även om hon själv inte rättar ordet burgan, så 

uttrycker hon ändå osäkerhet inför ordets stavning. Inte förrän eleven själv fått leta 

reda på fel i texten går läraren in och korrigerar, och när hon väl gör det låter hon ele-

ven komma med förslag på hur det ska korrigeras.  
 

Eleven har skrivit en återberättande text. Den är kronologiskt disponerad men det är 

väldigt lite variation i meningarna. Eleven har inte heller gjort någon styckesindel-

ning. Hon har egentligen förhållandevis många konnektivbindningar i texten, och och 

sen, men det är samma som upprepas. Denna text saknar helt bisatser. Fundamenten 

är inte innehållsrika, men hon varierar meningarna genom att ha adverbial som fun-

dament i stället för bara subjekt.  I positionsschemat kan man se att hon aldrig skriver 

en mening med infinit verb, utan bara en verbpartikel finns i denna lucka. Texten har 

inga särskrivningar, och att skola inte skrivs i bestämd form är troligtvis bara ett slarv-

fel då hon inte verkar ha några problem att skilja på detta i den övriga texten. Eleven 

har gjort en substantivering av adjektivet många, men det fungerar inte riktigt här. En 



28 
 

läsare förstår att hon förmodligen menar många kompisar, men det skulle vara tydli-

gare vad hon menade om hon skrev ut det. 
 
 
5.2.2 Elevtext 2 
Denna text är skriven av en tjej i årskurs 5 och är en återberättande text om en dröm 

som hon har haft. Som läraren nämner i intervjun brukar hon ge återkoppling genom 

att använda sig av two stars and a wish, det vill säga kommentera två saker som var bra 

med texten, och en sak som kan utvecklas. Eleven har även fått ett klistermärke i hör-

net eftersom texten var välskriven. Elvira skriver direkt i elevernas texter, men ger 

även muntlig återkoppling. De kommentarer eleven har fått är “Du följer struktur för 

återberättande text. Du har med evaluerande text. En bild till, hade förhöjt texten.” 

Till texten har eleven ritat två ormar (se bilaga 5). Positionsschema finns i bilaga 6. 
 

Drömmen om ormarna 

Min dröm: Jag drömde en mardröm. Jag drömde om att jag var på en djurpark med mas-

sor av läbbiga och läskiga ormar.  

 

Min dröm inleddes med att jag var på en helt vanlig djurpark. Det fanns bara otäcka or-

mar där. Ormarna var randiga och i olika färger. En orm var blå och en annan i rosa. Or-

marna började slingra sig runt mig. Sedan vaknade jag upp av mitt skrik och ormarna 

slingrade sig runt mig i sängen. 

 

Jag tyckte att min dröm var läskig men det var skönt att det var en dröm. 

 

Elvira berättar att eleverna alltid får gå fram till henne och visa sin text, så att hon kan 

peka ut eventuella stavfel som eleverna får rätta till innan den lämnas in. I denna text 

finns inga stavfel. Andra stycket innehåller dock många korta meningar som skulle 

kunna slås ihop med sammanbindande ord. Lärarens förslag på vad som kunde ha ut-

vecklats var att lägga till ytterligare en bild. Det finns dock en plansch på väggen med 

förslag på sammanbindande ord. 
 

Denna elev har delat in texten i tre stycken. Hon har egentligen två rubriker; Drömmen 

om ormarna och Min dröm. I princip kan det ses som huvudrubrik och underrubrik. 

Hon skriver att ormarna är läbbiga och läskiga, fast egentligen är ju läbbiga bara ett 

mer informellt sätt att skriva läskiga på. Det tillför inte mycket av beskrivningen av 

ormarna, däremot använder hon ordet otäcka i andra stycket, ett ord hon kanske skulle 

ha använt i stället för läbbiga i första stycket. Det enda skiljetecken hon använder är 

punkt. Som nämnt saknas det sammanbindande ord för att göra en tydligare över-

gång mellan meningarna, vilket gör att det blir väldigt hackigt att läsa texten. Hon har 

endast två samordnade huvudsatser, samt använder då bara och och men en gång var-

dera. Om man undersöker originaltexten kan man se att hon vid tre tillfällen skriver 

ute i marginalen. Det är inte så pass mycket att det stör, men att hon inte avstavar alls 

tyder på att hon kanske inte är medveten om hur man avstavar. Denna elev skulle be-

höva träna på att använda fler skiljetecken och konnektivbindningar. Meningarna är       

uppbyggda på nästan samma sätt genom hela texten. Fundamentet är exempelvis ett 

subjekt i alla meningar förutom i en mening, då hon inleder en mening med sedan.  
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6. Diskussion och slutsats 

I det här avsnittet redovisas slutsatser och diskussion om resultatet. Metodvalet disku-

teras och huruvida syftet blivit uppnått och frågeställningarna besvarade.  

6.1 Uppsatsens frågeställningar 

Det går inte att ignorera faktumet att de lärare som ansåg att stavning är en underord-

nad del av elevtexter arbetade på samma skola. Det var personliga åsikter som efter-

frågades, men även lärare påverkas av den miljö de är i och de uppfattningar som 

finns där. Även om det skulle vara deras personliga åsikter, så förstärks självklart den 

uppfattningen om kollegorna är av samma åsikt. Alla lärare var dock eniga om att 

muntlig återkoppling var mest givande för elevens utveckling, däremot gick uppfatt-

ningen om skriftlig återkoppling isär.  
 

Språkriktighet visade sig vara ett svårare ämne att diskutera. Lärarna talade i termer 

om textgenre och stavning. Språkriktighet är mer abstrakt än stavning, vilket antagli-

gen bidragit till det. Som jag tog upp i bakgrundsavsnittet är det även svårare att för-

klara språkriktighet för en elev jämfört med stavning, vilken troligtvis bidrar till att 

lärarna undviker detta.  
 

Det är förstås omöjligt att dra någon slutsats om hur lärarna brukar ge återkoppling 

utifrån två elevtexter. Elvira som uttryckligen säger att hon är noga med stavningen 

och att eleverna följer genretypen av texterna, har även gett återkoppling på just dessa 

delar i elevtexten. Däremot har Berit lagt mycket fokus på stavningen fastän hon i in-

tervjun säger att hon tycker att det är viktigare med andra delar av en text.  
 

Utifrån min elevtextanalys framgick det att det fanns många möjliga delar att ge åter-

koppling på i elevtexterna, utöver stavning, struktur och innehåll. Dessa berördes 

dock inte av lärarna, vilket inte betyder att lärarna aldrig gör det, men uppenbarligen 

att de inte alltid gör det. Att de ger återkoppling på det som finns i stället för det som 

inte finns är kanske inte konstigt, men huvudanledningen till att de inte kommente-

rade brist på konnektivbindningar var troligtvis att de inte tänkte på det. Ett posit-

ionsschema som jag använt i elevtextanalysen är förstås tidskrävande och omöjligt för 

lärare att hinna med att göra på varje elevtext, men kanske värt att göra med jämna 

mellanrum för att tydliggöra för både eleven och läraren själv hur texten är upp-

byggd.  

 

När jag fick elevtexten om utflykten till badhuset, uppstod nya frågor som jag skulle 

velat diskutera med läraren. På rad 5 skriver eleven ordet sen i början av en mening, 

men det är svårt att avgöra om bokstaven S i det ordet är versal eller gemen. Vid ett 

sådant tillfälle kan man förstås fråga eleven om den menade att skriva med versal be-

gynnelsebokstav, förutsatt att eleven känner att den kan vara ärlig. Samma fråga upp-

stod om interpunktion. Eleven skulle kunna ha menat att det som för mig ser ut att 

vara en punkt innan är ett kommatecken, vilket skulle innebära att användandet av ett 

gement S är helt riktigt.  
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När lärarna väl arbetar specifikt med stavning handlar det om att träna ord med lik-

nande stavning, för att lära sig att känna igen dessa. Läsning av böcker ses som något 

som gör att eleverna passivt förvärvar kunskaper om stavning och språkriktighet. 

Däremot finns det elever som inte knäcker stavningen fullt ut. För dessa är ordbe-

handlingsprogram ett bra hjälpmedel, eftersom de då kan fortsätta att skriva texter på 

samma nivå som de som kan stava utan hjälpmedel, och då få fortsätta att utveckla 

sina kunskaper i meningsbyggnad, olika textgenrer och liknande. 
 

Majvor nämnde i intervjun att pojkarna skriver under all kritik. I bakgrundsansnittet 

om läsförmåga berättades det om att pojkar hör till den grupp som läser minst i sko-

lan. Då pojkar även visar sämre skrivförmåga än flickor, är det troligt att deras dåliga 

läsvanor har bidragit till detta. Skrivförmågan kan inte bara utvecklas genom att ele-

ver får träna på att skriva, utan den måste utvecklas parallellt med läsförmågan. Bar-

nen kan dessutom lära sig själva fel om de bara läser sina egna texter, eftersom de 

vänjer sig att se de felstavade orden och till slut blir de så bekanta att de inte känns fel 

när de ser dem. 

6.2 Hur tillvägagångssättet har påverkat resultatet 

Syftet med denna uppsats var att undersöka lärares uppfattningar och arbetssätt om 

stavning och språkriktighet, och hur de ger återkoppling på detta. Själv trodde jag att 

lärarna skulle vara mer noga med stavning och språkriktighet än de visade sig vara. 

Hur som helst vill jag tro att syftet blev återspeglat i resultatet, vilket kan ha berott på 

att det var ett ganska brett ämne med många delar. Ett snävare syfte hade krävt mer 

preciserade frågor och ett mer noggrant urval av deltagare.  
 

Metoden som användes, att intervjua lärare och samla in elevtexter, skulle kunnat 

fungera bättre om fler lärare deltagit och från fler skolor. Min ursprungliga idé var att 

intervjua fyra lärare från fyra olika skolor, men tyvärr svarade bara två lärare från två 

olika skolor, och genom en av dessa fick jag chans att intervjua dennes kollegor. Jag 

hade även tänkt att få ett flertal elevtexter från lärarna så att jag själv kunde välja ut 

texter som verkade intressanta, men det visade sig också vara svårt att få tag på. Inter-

vjufrågorna påverkar också resultatet, eftersom de är begränsade av mina erfarenheter 

och mina kunskaper om skolan och stavning. Hade jag både varit rektor och lingvist 

skulle frågorna kunnat skapa mer givande svar från lärarna. Mina bristande kun-

skaper kan dock ha bidragit till att lärarna fått frågor som annars ser som så pass 

självklara att de aldrig diskuteras. Att lärarna visste att jag bara var en vanlig lärarstu-

dent gjorde att de talade till mig på en mer pedagogisk och tydlig nivå, vilket är posi-

tivt för resultaten. Det gör att de är lättare att förstå för dem som inte är insatt i ämnet. 
 

Huruvida resultaten är generaliserbara för resten av undervisningen som sker i Sve-

rige är svårt att säga. Detta skulle en kvantitativ metod fungerat bättre för att besvara. 

De lärare jag intervjuade har dock alla gått svensk lärarutbildning vid millennieskiftet, 

och delar säkerligen många uppfattningar med en större del av Sveriges lärarkår. Sko-

lorna de arbetar på är kommunala skolor i en medelstor kommun. Om detta är fallet, 

betyder det är lärarna bidrar till att elever har svårt med stavning. Även om eleverna 

inte läser tillräckligt mycket i dag jämfört med tidigare, blir det inte bättre av att de 
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har lärare som inte heller tycker att stavning är viktigt. Eleverna kommer ju ha svårare 

att tycka att stavning är viktigt om lärarna inte gör det. 

6.3 Resultatens betydelse 

Eftersom muntlig återkoppling är så viktigt, men att lärarna måste begränsa hur 

mycket återkoppling de kan ge till eleverna är förstås oroande. Som lärare kanske 

man bör se till att avsätta ännu mer tid åt detta, och kanske prioritera bort att spen-

dera fem minuter av varje lektion att argumentera med elever om att de ska ta av sig 

mössan. Det gjorde i alla fall mina lärare. Muntlig återkoppling fick min mellanstadie-

klass en gång i halvåret under utvecklingssamtalen.  
 

När man söker anställning är världen sällan rättvis. Människor som framstår som mer 

kompetenta får ibland jobb som andra är minst lika passande för, och ibland faller det 

på stavning i ett CV. Det finns dock en plats där världen ska vara rättvis, och det är i 

skolan. Det ska vara den plats där man ska få stava fel, skriva att man är gamlare än 

sitt syskon, utan att göras till åtlöje. Att stava fel i skolan ska i stället ge upphov till en 

trevlig diskussion om stavningsregler, det svenska språket och närmaste utvecklings-

område. Sådan återkoppling kanske till och med gör att eleverna själva kan bemöta 

människor i sitt vuxna liv med konstruktiv kritik när de stöter på felstavningar. 

6.4 Vidare forskning 

Det skulle vara av intresse att undersöka hur lärarens egen inställning till stavning 

och språkriktighet påverkar eleverna. Även om läraren tror att den kan dölja det för 

eleverna, måste personliga åsikter om stavning förstås skina igenom på något sätt när 

de har eleverna kanske tre års tid. Som nämnt i uppsatsen är det svårt att diskutera 

meningsbyggnad och andra grammatiska aspekter av språket med unga elever som 

kanske inte ens har fått någon djupare undervisning om grammatik än vanliga ord-

klasser. En kvalitativ studie om hur lärare som har satsat på och lyckats med att för-

klara sådant för elever i mellanstadiet skulle vara bra att studera.  
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Bilaga 1: Missiv till lärare 

 

Hej!  
 

Jag heter Cecilia Edholm och studerar grundlärarprogrammet i årskurs 4-6 på Mittu-

niversitetet. Just nu går jag fjärde året på utbildningen och skriver mitt examensarbete 

i svenska språket. Jag har valt att göra intervjuer i mitt examensarbete och söker där-

för svensklärare som undervisar i årskurs 4-6. 
 

I mitt examensarbete skriver jag om återkoppling från lärare på elevtexter i svenska. 

Jag vill lära mig mer om hur det görs rent praktiskt i verksamheten och hur det kan se 

ut för en elev när den får återkoppling på sina texter i svenska, exempelvis hur mycket 

vikt lärare lägger på stavning och grammatik. Utöver intervjuer vill jag samla in ko-

pior av elevtexter som jag kan analysera och använda i mitt arbete. 
 

Intervjun kommer att spelas in (bara ljudet), och sedan kommer jag att skriva ned det 

som sagts. Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

även om uppsatsen kommer att publiceras på Mittuniversitetets hemsida, så kommer 

ingen förutom jag få tillgång till intervjumaterialet. Varken eleverna som skrivit tex-

terna, lärarna som deltar eller skolan de arbetar på kommer heller att nämnas vid 

namn i uppsatsen.  
 

Jag skulle bli oerhört tacksam om vi kunde bestämma en tid att träffas för intervju, 

helst omkring 45 minuter. Intervjun kommer inte vara ett förhör, utan jag är bara in-

tresserad av att veta mer om hur lärare arbetar. Jag vet ju dock att lärare har ont om 

tid och mycket att göra, så jag förstår om det inte passar. 
 

Har ni tid får ni gärna besvara detta mejl och så kan vi bestämma en tid att träffas. Går 

det inte får ni gärna meddela det också. 
 

Men om det gör det kan ni nå mig på telefonnummer: 070… eller mejl på: 

ceed1400@student.miun.se 
 

Med vänlig hälsning! 

mailto:ceed1400@student.miun.se
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Hur många år har du arbetat som lärare och vilket år tog du examen? 

2. Hur länge har du undervisat i svenska? 

3. Har du sett något samband med att elever som läser mycket böcker har lättare 

för att skriva?  

4. Tycker du personligen att det är viktigt att eleverna stavar rätt? 

5. Vilka är de vanligaste stavfel och grammatiska fel du ser?  

6. Är det bara i svenskämnet du rättar stavning och språkriktighet, eller anser 

du att det är lika viktigt i andra ämnen? 

7. Upplever du att elever stavar sämre eller bättre idag än när du började arbeta 

som lärare? I så fall, vad tror du är anledningen till det? 

8. Har du haft någon elev som har haft jättesvårt med stavning och 

språkriktighet? Hur har du gjort för att hjälpa den? 

9. Brukar eleverna skriva i ordbehandlingsprogram som rättar felstavningar åt 

dem? Tror du detta gör att de lär sig stava rätt, eller att de inte lär sig eftersom 

datorn stavar åt dem? 

10. Vad anser du är en välskriven text? 

11. Har du sett något samband med att elever har svårt för stavning och 

språkriktighet, och samtidigt har svårt för att skriva en välskriven text i 

övrigt? 

12. Brukar eleverna själva vara medvetna om att de har svårt för stavning och 

språklighet? 

13. Vilket är det mest effektiva sätt för eleverna att lära sig stavning och 

språkriktighet, enligt dig?  

14. Brukar du ge muntlig återkoppling på texter eller bara skriftlig? 

15. Hur mycket vikt lägger du på stavning och språkriktighet i bedömningen av 

en text? 

16. I kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 står det: “I texterna använder 

eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med 

viss säkerhet.” Brukar elever uppfylla detta krav, eller blir vissa underkända 

på denna punkt i slutet av årskurs 6? 
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17. Vad prioriterar du att ge återkoppling på i elevernas texter? Själva innehållet, 

eller stavning/grammatik? 

18. Utgår du från någon bedömningsmatris när du rättar elevtexter? 

19. Brukar du vara “snällare” med rättningen på elever i årskurs 4 jämfört med 

årskurs 6? Eller ska de lära sig rätt från början? 

20. Vissa elever kan undvika att skriva ord eftersom de är rädda att skriva fel, hur 

förhåller man sig till det? Uppmuntrar man dem att försöka använda ord de 

är osäkra på? 

21. Känner du dig osäker ibland på hur du ska ge återkoppling på en text? 

22. Hur reagerar eleverna på återkoppling? Finns det elever som har blivit illa 

berörda eller tappat lusten att skriva av att bli rättade? 

23. Hur ser du till att eleven använder och förstår återkopplingen? 

24. När du ger återkoppling, vad baserar du det på? Någon speciell forskning? 

25. Något du vill tillägga? 
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Bilaga 3: Elevtext Berit 
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Bilaga 4: Positionsschema Elevtext Berit 

 

Fundament verb finit subjek

t 

satsadver

bial 

verb 

infinit/ 

verb 

partikel 

objekt/predi

kativ 

adverbial 

I början av 4:an gick vi    till Utomhusbadet. 

Men aaa       

På morgonen kl 

08:00 

gick Vi    in till Berit 

(Och) hon sa    godmorgon  

(Och) efter en 

stund så 

gick 

(och) badade. 

Vi    iill Utomhusbadet  

Jag var    med många.  

Sen bytte vi  om   

(och) åt    glass  

Sen efter de gick vi tillbaka   till skola 

(o) hade    en bra dag =)!  
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Bilaga 5: Elevtext Elvira 
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Bilaga 6: Positionsschema Elevtext Elvira 

  

Fundament verb finit subjekt satsadver

bial 

verb 

infinit/ 

verb 

partikel 

objekt/predi

kativ 

adverbial 

Jag drömde    en mardröm.  

Jag drömde   om att jag var På 

en djurpark 

med massor 

av läbbiga 

och läskiga 

ormar 

 

Min dröm inleddes   med att jag var på 

en helt vanlig 

djurpark. 

  

Det fanns  bara  otäcka ormar där 

Ormarna var    randiga och i 

olika färger. 

 

En orm var    blå och en 

annan rosa 

 

Ormarna började   slingra 

sig 

 runt mig 

Sedan vaknade Jag  upp av mitt skrik  

(Och) ormarna slingrade   sig  runt mig i sängen 

Jag tyckte       att min dröm 

var läskig 

 

(men) det var    skönt att det 

bara var en 

dröm. 

 

 

 

 


