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Eftersom läromedelsgranskning inte längre görs av 

staten, utan urvalet av läromedel i svenskämnet 

avgörs numera på skolorna, kan vilket läromedel 

som helst användas i dagens undervisning. Det 

ställer höga krav på skolorna att läromedel som 

används är anpassat till dagens kursplaner. Syftet 

med studien är att granska läromedlet Zick Zack 

Skrivrummet utifrån den avsiktsförklaring 

författarna har och diskutera resultatet i förhållande 

till den genrepedagogiska teorin. Denna studie 

baseras på en kvalitativ hermeneutisk 

brukstextgranskning med kvantitativa inslag och de 

teorier som använts i studien för att förstå resultaten 

är den sociokulturella teorin samt den 

genrepedagogiska teorin. Zick Zack Skrivrummet 

bygger på genrepedagogik och ”cirkelmodellen” som 

arbetsmetod och är utarbetad utifrån kursplanerna i 

ämnet svenska och svenska som andraspråk i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr 11. Resultatet visar att Zick 

Zack Skrivrummet är anpassad efter Lgr11 och 

behandlar alla sex texttyper ur kursplanen. Med 

hjälp av cirkelmodellen som arbetsmetod lär sig 

eleverna att planera och skriva olika typer av texter 

och resultatet visar även att innehållet så som 

arbetsuppgifter i elevboken är oförändrad sedan den 

utkom 2011.  

The Swedish state does not longer decide the 

selection of teaching materials used at schools. 

Today, the teachers select by themselves which 

teaching material that should be used in Swedish 

schools. Which means that the content in the 

textbooks doesn’t need to be adapted for a particular 

syllabus. The aim of this study is to review the 

content in a textbook, called Zick Zack Skrivrummet, 

based on the intentions the authors have and discuss 

the outcome in relation to the theory of 

genrepedagogy. This study is based on a qualitative 

method with quantitative elements with a 

hermeneutic interpretation. The socio-cultural 

theory as well as genre pedagogy has been used in 

this study to understand the result. Zick Zack 

Skrivrummet is based on genre pedagogy and “the 

curriculum circle” and is adapted to the Swedish 

syllabus. The study shows that the textbook is 

adapted to Lgr11 and contains all six different 

texttypes. Working with “the curriculum circle” in 

the textbook, the students is getting better at 

planning and writing different texttypes. The study 

also shows that the content in the textbook is still the 

same and have not been updated since it first was 

relesead in 2011.     
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1. Inledning 

Sedan 1991 har det inte funnits någon statlig förhandsgranskning av läromedel i svenskämnet 

utan idag är det varje enskild skola, oftast ett arbetslag, som gemensamt väljer ut de läromedel 

som ska användas i undervisningen (Skolverket, u.å). Enligt Skolverket behöver inte en lärobok 

som utger sig för att vara anpassad för en viss kursplan automatiskt täcka allt, vilket ställer höga 

krav på att de läromedel som väljs ut kvalitetssäkras och överensstämmer med kursplanerna. 

Under tidigare vikariat på skolor samt min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kom jag i 

kontakt med genrepedagogisk undervisning och arbetssättet cirkelmodellen vilket resulterade i 

att jag i mitt självständiga examensarbete Genrepedagogisk undervisning: Utveckling av 

elevers skrivförmåga (Englund, 2016) skrev om den genrepedagogiska skrivundervisningens 

påverkan på elevers skrivutveckling. Det framkom att genrepedagogik är en växande pedagogik 

som har starkt fokus på texters olika syften samt ämnar utveckla elevers vardags- och skolspråk 

(Kuyumcu, 2013; Johansson & Sandell Ring, 2012). Enligt Johansson och Sandell Ring (2012) 

är det en pedagogik som bland annat utvecklar elevers förmåga att planera och skriva olika 

typer av texter samtidigt som cirkelmodellen tydliggör uppbyggnaden av en texttyp på ett 

explicit sätt. Ett läromedel som jag uppmärksammat att en del av lärarna har använt sig av, de 

tillfällen jag befunnit mig i skolverksamheten, är ett läromedel som heter Zick Zack 

Skrivrummet årskurs 4. Läromedlet bygger på genrepedagogik samt cirkelmodellen som 

arbetsmetod och har enligt författarna anpassats till svenska förhållanden samt Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Enligt författarna Fällman-

Bajagic, Nieland & Hansson (2011b) är Zick Zack Skrivrummet framtagen för att de inte ansåg 

att det fanns något material från Skolmyndigheten som eleverna kunde använda sig av för att 

lära sig att skriva olika typer av texter och enligt dem ska läromedlet hjälpa elever att planera 

och skriva olika typer av texter. Eftersom läromedel ej längre granskas av staten är syftet med 

denna studie att kritiskt granska Zick Zack Skrivrummet utifrån författarnas avsiktsförklaring, 

nämligen att läromedlet sägs synliggöra olika texttypers språkliga drag och uppbyggnad genom 

genrepedagogik och cirkelmodellen som arbetsmetod. Studien bygger på en kvalitativ 

hermeneutisk brukstextanalys med kvantitativa inslag. Genom granskningen vill jag se hur 

författarna har utformat boken, det vill säga strukturen, temat och arbetsuppgifterna, samt hur 

eleverna ska lära sig att identifiera de sex olika texttyperna. Då varje texttyp har tilldelats ett 

kapitel för sig och strukturen i elevboken är genomgående har jag avgränsat studien till att bara 

granska ett kapitel. Däremot diskuteras läromedlet som helhet i diskussionsdelen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att granska läromedlet Zick Zack skrivrummet utifrån den 

avsiktsförklaring författarna har och diskutera resultatet i förhållande till den genrepedagogiska 

teorin. 

 

Frågeställningarna är: 

• Hur är Zick Zack Skrivrummet uppbyggt? 

• Vilken textuell struktur har Zick Zack Skrivrummet? 
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3. Bakgrund 

Följande kapitel behandlar studiens två teorier, den sociokulturella och den genrepedagogiska 

teorin, eftersom det är två teorier som överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar 

samt för att förstå resultatet. Därefter följer en förklaring kring styrdokument och 

skrivutveckling och slutligen presenteras Hellspong och Ledins (1997) beskrivning av hur 

läroböcker kan granskas. 

3.1 Den sociokulturella teorin 

Den sociokulturella teorins viktigaste frågor är samspelet för lärande och utveckling vilket 

innebär att teorin lägger stor vikt på interaktion och kommunikation människor emellan (Säljö, 

2014). Enligt Vygotskij är människan under ständig utveckling och utvecklas på ett eller annat 

sätt i sitt lärande (Säljö, 2014).  De två stora begrepp som förknippas med Vygotskijs teori om 

människans lärande och utveckling är begreppen den närmaste proximala utvecklingszonen 

samt scaffolding. Den närmaste utvecklingszonen hänger samman med Vygotskijs sätt att se på 

lärande och utveckling som ständigt pågående processer (Säljö, 2014). Det betyder att när en 

människa behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är denne nära att behärska något nytt. 

Exempelvis kan elever som behärskar en texttyp använda sig av de förkunskaper de använt sig 

av under processen till att skriva andra typer av texter inom samma genre (Gibbons, 2013). 

Vidare förklarar Säljö (2014) att eleverna behöver stöd under tiden som de befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen för att slutligen kunna behärska något nytt. Stödet, som på svenska 

ibland kallas för byggnadsställning, är en översättning av det engelska begreppet scaffolding. 

Med byggnadsställning förklarar Säljö (2014) att det är ett stöd som senare kan tas bort när 

denne elev behärskar ”det nya”. Scaffolding, som vidare kommer att benämnas stöttning, 

innebär att eleven tillfälligt ska stöttas för att kunna bygga vidare på de kunskaperna samt 

förförståelsen de redan besitter, till kunskap och förståelse de närmar sig. Enligt Säljö (2014) 

kan denna typ av stöttning ske från läraren eller en mer kompetent kamrat. Stöttningen sker 

oftast i större grad i början och avtar när eleven, i detta fall, behärskar färdigheten i fråga. Den 

sociokulturella teorin betonar hur kunskap växer fram ur samspel mellan elever och mellan 

lärare och elever (Säljö, 2014). Det är utifrån denna teori som författarna utformade materialet 

Zick Zack Skrivrummet och bygger på cirkelmodellen och genrepedagogiken anpassad till 

svenska förhållanden samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Lgr 11, som hädanefter kommer att benämnas läroplanen (Fällman-Bajagic, Nieland & 

Hansson, 2011b). 
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3.2 Genrepedagogik 

Genrepedagogiken baseras på Vygotskijs syn på utveckling och lärande, den sociokulturella 

teorin, och härstammar ursprungligen från Australien. I början av 90-talet efterlyste en 

pedagogik som kunde utveckla elevers språkfärdigheter varpå genrepedagogiken uppkom 

(Sandell Ring, 2008). Pedagogiken utmärks för att vara explicit och syftar till att eleverna ska 

ges ett ökat självförtroende till att bli självständiga skribenter (Gibbons, 2016). Sandell Ring 

(2008) kallar genrepedagogiken för en explicit modell för språk- och ämnesundervisning 

eftersom dess tydliga modeller och strukturer sägs vara ett stöd till både lärare och elever. 

Genrepedagogiken baseras på Vygotskijs två stora begrepp den proximala utvecklingszonen 

och Scaffolding ur den sociokulturella teorin. Det innebär att genrepedagogiken förser eleverna 

med de verktyg de behöver för att bli självständiga skribenter samt stötta dem före, under och 

efter processen (Gibbons, 2016). Vidare hävdar Gibbons att genrepedagogik även utvecklar 

elevers skrivförmåga. Genrepedagogiken vilar bland annat på den sociokulturella teorin och 

Vygotskijs teori om läran samt Martin och Rotherys modell, cykeln för undervisning och 

lärande (Johansson & Sandell Ring, 2012). I Sverige kallas ”cykeln för undervisning och 

lärande” för ”cirkelmodellen” och bygger på hur lärare undervisar genrepedagogiskt. I Zick 

Zack Skrivrummet används cirkelmodellen som hjälp för att explicit synliggöra en texttyp. 

Cirkelmodellen innehåller fyra steg och är en pedagogisk modell för styrd läs- och 

skrivundervisning (Gibbons, 2016). Vidare menar Gibbons att cirkelmodellen är en ”oslagbar” 

pedagogisk modell med syfte att förstå hur en text ska skrivas. Med hjälp av dessa fyra steg kan 

en texttyp göras explicit för eleverna (Gibbons, 2016). Nedan följer Gibbons beskrivning av de 

fyra stegen: 

Steg 1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet.  

Målet är att bygga upp elevernas förkunskaper de behöver om ämnet i fråga. I detta steg läggs 

stor fokus på att samla information och på textens innehåll. De bygger gemensamt upp 

kunskaper kring ämnet med tonvikt på att samtala, lyssna, läsa, samla information och anteckna. 

Steg 2. Modellering och dekonstruktion 

I detta steg studerar eleverna tillsammans med läraren olika modelltexter inom genren för att få 

förebilder. Målet är att eleverna ska bli bekanta med texttypens syfte, struktur och språkliga 

drag med fokus på form och funktion. Eleverna ska efter detta steg förstå syftet, strukturen och 

de språkliga dragen som utmärker den specifika texttypen. 
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Steg 3. Gemensam textkonstruktion 

Med hjälp av de förkunskaper eleverna skapat under tidigare steg ska eleverna i steg 3 

tillsammans med läraren skriva en gemensam text om en specifika texttypen. Syftet är att 

förstärka och befästa tidigare kunskaper om den specifika texttypen och se hur dess struktur 

byggs upp. 

Steg 4. Självständig textkonstruktion 

Utifrån de kunskaper de tillägnat sig i tidigare steg och de modelltexter de studerat ska eleverna 

slutligen självständigt skriva en text, med viss stöttning från läraren. Beroende på 

undervisningens syfte kan skrivandet ske självständigt, parvis eller i grupp.   

I de tre första stegen förbereds eleverna explicit, i detta fall att förstå syftet med en texttyp, dess 

struktur samt innehåll. Stöttning sker hela tiden under denna process med syfte att stödja men 

även utmana eleverna i deras skrivutveckling (Gibbons, 2016). Vid arbete med cirkelmodellen 

ges eleverna möjlighet att befästa både ämneskunskaper och språket (Gibbons, 2016). Under 

steg 1 till 3 ges eleverna de verktyg de behöver för att skaffa de förkunskaper de behöver om 

en texttyp för att självständigt i steg 4 kunna producera en egen text. I figur 1 visas 

cirkelmodellens funktion och den kan ses som ett kretslopp där en ständig interaktion pågår 

mellan undervisning och utvärdering. Gibbons är tydlig med att påpeka att denna modell kan ta 

veckor att gå igenom men att eleverna utifrån denna modell utvecklar färdigheter och 

Steg 1 

Steg 2 

Steg 4 

Steg 3 

Självständig 

textkonstruktion 

Gemensam 

textkonstruktion 

Modellering 

och 

dekonstruktion 

Bygga upp 

kunskap om 

ämnesområde

t 

Figur 1. Cirkelmodellen. (Lina Englund) 
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självförtroende till att kunna arbeta självständigt. Att stöttning är kopplat till denna pedagogik 

förutsätts tydligt då eleverna i varje steg i cirkelmodellen ges det stöd de behöver för att klara 

av uppgiften (Gibbons, 2016). 

3.3 Styrdokumenten om skrivutveckling 

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära samtidigt 

som de ska ges möjlighet att genom rika möjligheter samtala, läsa och skriva. Vidare ska 

eleverna få möjlighet att utveckla och få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011b). 

Syftet med ämnet svenska i årskurs 4–6 är att undervisningen ska stimulera elevers intresse för 

att läsa och skriva och eleverna ska även i undervisningen ges möjlighet att utveckla förmågan 

att både skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Därför är det viktigt att 

lärarna framförallt finner en passande undervisningsmetod som ska ge eleverna möjligheterna 

att utveckla sitt skrivintresse samt förmågan att skriva olika typer av texter (Skolverket, 2011b). 

De förmågor, inom skrivning, som eleverna ska ha getts möjlighet att utveckla under årskurs 

4–6 i ämnet svenska är följande: 

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

• Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

Enligt det centrala innehållet i ämnet svenska år 4–6 ska eleverna kunna använda de 

grundläggande reglerna för stavning, skiljetecken och skriftspråklighet samt kunna ge 

omdömen om texters innehåll och bearbeta texter utifrån respons (Skolverket, 2011b). Enligt 

Gibbons (2016) ges elever möjlighet att utveckla dessa skrivstrategier när de undervisas 

genrepedagogiskt, framför allt i steg 3 och 4 från cirkelmodellen. I kunskapskraven (Skolverket, 

2011b) för ämnet svenska år 4–6 framkommer det också att elever ska kunna skriva olika slags 

texter med en fungerande struktur och därför är ”strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” ett centralt innehåll i alla 

årskurser (Skolverket, 2011a, s. 249). Enligt Kommentarmaterialet till ämnet svenska 

(Skolverket, 2011a) innebär skrivstrategier att synliggöra en texts uppbyggnad och textens 

språkliga drag för eleverna och de olika texttyper som ska behandlas i årskurs 4–6 är sex olika 

texttyper vilka är: beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande, återberättande och 

berättande. Eleverna ska även i undervisningen ges möjlighet att arbeta med språkets struktur 

med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer 
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och ordklasser samt textuppbyggnad med hjälp av sambandsord (Skolverket, 2011b). Enligt 

Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) är eleverna i den svenska skolan vana vid 

att skriva berättande texter men har begränsade erfarenheter gällande sakprosa. I 

kommentarmaterialet till ämnet svenska (Skolverket, 2011a, s. 17) ges en förklaring att 

sakprosatexter är ”texter som kan stödja utvecklingen av de förmågor som anges i syftet med 

ämnet svenska”. Sakprosatexter definieras i det centrala innehållet som olika texttyper 

(Skolverket, 2011b). I denna studie kommer sakprosatexter att benämnas som modelltexter. 

3.4 Granskning av lärobok med benämning brukstext 

Rapporter, utredningar, recensioner, lagar, essäer, läroböcker och så vidare kallar Hellspong 

och Ledin (1997) för brukstexter med tanke på deras praktiska användning, att förmedla 

kunskap och styra handlingar. Hellspong och Ledin (1997) presenterar en analysmetod för 

brukstexter i sin bok Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys som är användbar när 

olika texter ska granskas, bland annat läroböcker. De menar att på samma sätt som när en dikt 

ska granskas bryts den ned för att granska det använda språket, motivet eller hur den är gjord, 

likadant kan brukstexter granskas. De förklarar att en granskare kommer djupare in på texten 

när en text bryts ned. Det betyder att granskaren får ut mer information av texten, vad den 

egentligen säger och hur texten framställs (Hellspong & Ledin, 1997). Hellspong och Ledin ger 

förslag på frågor som styr en granskning, vilka kommer att presenteras i metodkapitlet (kap 

4.3). Enligt Hellspong och Ledin finns det två skäl till varför en text, i detta fall en lärobok, kan 

förklaras djupare vid en granskning. Det första skälet kallas för allmänt humanistiskt där de 

förklarar att brukstexter är viktiga för vårt handlande och sociala liv eftersom brukstexter är 

viktiga källor för vår kunskap. De förklarar de att det är anledningen till varför det är givande 

att studera en brukstext. Det andra skälet är behovet av att uppfatta brukstexters syfte, vad de 

säger, speciellt en lärobok där syftet inte framkommer med en gång. Det är då som Hellspong 

och Ledin (1997) förklarar att granskningen fyller en hermeneutisk, tolkande funktion. När 

människor läser en text läses den utifrån dennes förkunskaper kring ämnet och Hellspong och 

Ledin (1997) beskriver att ord som läses i en text, är mer än bara ord. Exempelvis förklarar 

författarna att ordet ”Sköldpadda” ger läsaren, med hjälp av sin förförståelse, en bild av hur en 

sköldpadda ser ut. Författarna menar att texten är så mycket mer än bara ord och för att en text 

ska förstås är det viktigt att läsaren klarar av att tolka dem (Hellspong & Ledin, 1997). Det 

betyder enligt författarna att en text är kommunikativ, en form av tilltal från någon till en annan. 
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4. Metod 

I följande kapitel kommer den metod som används i undersökningen att presenteras följt av 

materialet som har granskats. Som avslutning på detta kapitel följer en presentation av 

materialet Zick Zack Skrivrummet.  

4.1 Val av metod 

Metoden som tillämpats i denna studie är en kvalitativ brukstextgranskning med kvantitativa 

inslag där innehållet i ett kapitel ur läromedlet Zick Zack Skrivrummet har kritiskt granskats i 

förhållande till genrepedagogisk undervisning. Det betyder att granskningen kommer bestå av 

en kvalitativ textgranskning där vissa resultat kommer presenteras kvantitativt. Bergström och 

Boréus (2012) likt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) kallar denna 

typ av analys för en ”kvalitativ innehållsanalys”. När ett dokument eller en text granskas, i detta 

fall ett läromedel, är det vanligt att använda kvalitativ innehållsanalys som metod (Bryman, 

2011). Hellspong och Ledin (1997) kallar däremot denna typ av analys för en ”kritisk 

brukstextanalys” och det är deras bok som har använts som stöd i denna studie när ett kapitel 

ur Zick Zack Skrivrummet granskades.  

Kvalitativa metoder används för att presentera en tolkning som ska ge ökad förståelse för 

problemet och kan därför inte presentera mätningar som kvantitativa analyser (Justesen och 

Mik-Myer, 2011). En kvantitativ analys är en undersökningsmetod som bygger på mätningar 

där syftet är att få fram ett material som kan räknas och behandlas kvantitativt genom olika 

beräkningar. Dessa beräkningar kallas för surveyundersökningar, eller så kallade 

enkätundersökningar med syftet att beskriva samt förklara hur vissa förhållanden hänger 

samman (Justesen och Mik-Myer, 2011). Bryman (2011) likt Justesen och Mik-Meyer (2011) 

förklarar att resultat gjorda på mätningar oftast presenteras utifrån statistik som diagram, 

tabeller och liknande. Varför denna granskning av läroboken passar bättre med en kvalitativ 

analys än en kvantitativ analys beror på den riktning analysen har, nämligen att undersöka hur 

läromedlets innehåll förhåller sig till att ge elever möjlighet att utveckla skrivstrategier att 

planera och skriva olika typer av texter. En kvantitativ undersökning av ett läromedel skulle 

inte kunna ge alla svar på de frågeställningarna till denna studie ämnar göra. Däremot kommer 

studien att bestå av kvantitativa inslag eftersom språket, till viss del, granskas i Zick Zack 

Skrivrummet Anledningen till att en kvalitativ textgranskning användes som metod beror på 

studiens fokus av granskningen nämligen innehåll, mönster, tema, textstruktur samt 

arbetsuppgifter. Den kvalitativa analysen kompletterades med kvantitativa inslag såsom den 
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sammanställda tabellen med beräkning från LIX som användes för att granska textens 

svårighetsgrad i kapitlet Vad hände?. Lix är en förkortning av läsbarhetsindex och kommer att 

förklaras i analysmetoden. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) 

kan en blandning av kvalitativ med kvantitativa inslag vara lämplig när en analys likt denna 

studie ska genomföras och från början var det inte tänkt att studien skulle innehålla några 

tabeller men ansågs vara nödvändigt för att synliggöra vissa delar som framkommit i 

granskningen, bland annat tabellen som beräknades i LIX samt tabellen innehållande svåra 

meningar och ord som eleverna möter i modelltexterna. Den sistnämnda tabellen är en 

sammanställning av meningar och ord som förekommer i de olika modelltexterna eleverna 

arbetar med i kapitlet Vad hände? vilka kan tänkas svåra för eleverna att förstå. Därför är denna 

studie kvalitativ med kvantitativa inslag. 

4.3 Analysmetod 

Det läromedel som har granskats är Zick Zack Skrivrummet år 4 och kommer hädanefter att 

benämnas som Skrivrummet. Skrivrummet innehåller sex kapitel där varje kapitel behandlar sex 

olika texttyper och hänför sig vilket syfte texten har. Då strukturen i Skrivrummets innehåll är 

densamma i alla sex kapitel har en avgränsning skett i form av att ett kapitel granskades med 

noggrannhet och systematiskt, och det är kapitel 1, Vad hände? som behandlar återberättande 

texter. För att få en förståelse av Skrivrummets uppbyggnad kommer en viss beskrivning av 

hela elevboken att förekomma.  

En texts formella uppbyggnad kallas av Hellspong och Ledin (1997) för textuell struktur och 

enligt dem måste en text som granskas först brytas ner i mindre delar och sedan undersökas 

närmare för att komma åt uppbyggnaden av en text samt dess struktur. Vidare menar författarna 

att de som sysslar med kritik av texter kan inta åtminstone två olika hållningar. Den ena 

hållningen går ut på att avslöja brister och dra fram dolda förutsättningar i texten. Den andra 

går ut på en värderande granskning av texten, det vill säga att granskaren söker en förståelse. I 

denna studie används det sistnämnda, en värderande granskning av text. Det vill säga att kapitlet 

Vad hände? har brutits ner i mindre delar där kapitlets innehåll, mönster, teman, textstruktur 

samt valet av arbetsuppgifter granskades för att få svar på forskningsfrågorna hur är Zick Zack 

Skrivrummet uppbyggt? och vilken textuell struktur har Zick Zack Skrivrummet. När en text ska 

granskas behövs det enligt Hellspong och Ledin (1997) en textmodell, och det är utifrån denna 

textmodell, i detta fall ett kapitel ur ett läromedel, som granskaren sedan målmedvetet och 

planmässigt kan styra granskningen mot olika inslag. Enligt författarna är det vanligt att 

granskaren förhåller sig till vissa frågor som är användbara vid en granskning för att bryta ned 
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texten i delar (Hellspong och Ledin, 1997). Vid granskning av kapitlet användes följande frågor 

för att svara samt föra en diskussion kring studiens syfte och frågeställningar: 

• Hur ser layouten i böckerna ut? 

• Hur ser verben ut, vilka tempus möter vi? 

• Finns det personliga pronomen? 

• Hur används bisatser i texten? 

• Hur binds texten samman? Vad för slags referensbindning har texten? 

• Innehåller texten långa och korta ord och meningar? 

• Hur svåra är orden för eleverna att förstå?  

För att svara på första forskningsfrågan hur är Zick Zack Skrivrummet uppbyggt använde jag 

mig av Hellspongs och Ledins (1997) fråga hur layouten i böckerna ser ut och granskades temat 

och mönstret i kapitlet Vad hände?. Jag började med att granska innehållet i kapitlet följt av 

kapitlets uppbyggnad, det vill säga kapitlets fyra steg. Därefter granskade jag om kapitlet 

överensstämde med arbetsstrukturen i cirkelmodellen. Vidare granskades modelltexterna i 

kapitlet och vilka uppgifter som användes till modelltexterna samt hur dessa uppgifter var 

konstruerade.  

För att svara på den andra forskningsfrågan vilken textuell struktur har Zick Zack Skrivrummet 

granskades bland annat språket i texten. Jag använde mig av Hellspongs ohch Ledins (1997) 

frågor hur verben såg ut och vilket tempus kapitlet innehöll. Vidare granskade jag texten utifrån 

hur texten bands samman och vad för slags referensbindning som användes. Slutligen 

granskade jag textens svårighetsgrad och meningslängd. För att avläsa om texten i kapitlet Vad 

hände? var lättläst eller svårläst användes en hemsida som heter www.lix.se som beräknar 

texters svårighetsgrad genom att meningar plockas ut ur texten och sedan mäts i LIX. 

Mätningens tillvägagångssätt är ett sammanvägt mått för ord och meningars längd och som 

sedan ger ett läsbarhetsindex. I Lix gjordes bland annat beräkningar på antalet meningar, ord 

och antal ord med fler än 6 tecken.  För att få en noggrann beräkning av textens svårighetsgrad 

i Vad hände? valdes olika arbetsuppgifters ut som sedan sammanställdes och som kommer att 

presenteras i resultatkapitlet (Kap 5.2). Hellspong (2001) anser även att LIX är ett användbart 

medel för att beräkna svårighetsgraden i en text. 

Ett hermeneutiskt perspektiv kommer att genomsyra studien eftersom förståelsen av 

Skrivrummet är i fokus i denna studie, det vill säga granskningen av kapitlets helhet, del och 
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kontext (Hellspong & Ledin, 1997; Bergström & Boréus, 2012; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud, 2017). Hermeneutiskt perspektiv innebär tolkning samt läran om läsning 

och vid en hermeneutisk tolkning kommer granskaren djupare in i texten och erhåller mer 

information av analysen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017; 

Hellspong & Ledin, 1997). Reliabiliteten i undersökningen har påverkats av att granskningen 

är av hermeneutisk karaktär vilket betyder att kapitlet Vad hände? har granskats och tolkas 

utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna, den sociokulturella och den genrepedagogiska 

teorin. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) är det viktigt med 

validitet i en studie, vilket innebär att gransknigen svarar på studiens syfte och frågeställningar. 

4.4 Beskrivning av materialet Zick Zack Skrivrummet 

Materialet Zick Zack Skrivrummet åk 4 är författad av de tre lärarna Karin Fjällman-Bajagic, 

Susan Nieland och Christina Hansson (2011a) och består av 117 Sidor. Skrivrummet består av 

fem komponenter; en lärarhandledning, en arbetsbok (elevbok), onlinebok med elevlicens som 

gäller i 6 månader samt ”Min skrivbok”. ”Min skrivbok” är ett skrivhäfte och ett komplement 

som eleverna använder i slutet av varje kapitel för att sammanfatta det de lärt sig. I den kan 

eleverna även samla ord, begrepp och idéer som de sedan kan använda till hjälp när de i 

framtiden ska skriva liknande texttyper (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2011b). 

Lärarhandledningen till Skrivrummet innehåller både förslag på olika arbetsövningar samt 

förslag på hur lärare kan stötta och utveckla eleverna under processens. Stöttningen ska hjälpa 

eleverna att bygga upp deras kunskaper om olika texttyper gällande innehåll, struktur och 

språkliga drag (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2011b). Zick och Zack är två animerade 

huvudkaraktärer i Skrivrummet som dyker upp i elevboken för att lotsa eleverna fram i sitt 

skrivande. Figurerna hjälper eleverna med tips och idéer som kan vara av användning när de 

ska lära sig om texttypen. I varje kapitel lär sig eleverna, som nämnt ovan, om olika texters 

syfte men även om dess struktur, språkliga drag, ordval, meningsbyggnad och grammatik. Den 

hjälp Zick och Zack ger i elevboken kan kopplas till det genrepedagogiska undervisningssättet 

som ska vara explicit och stöttande. Elevboken introducerar de sex olika texttyperna utifrån ett 

genrepedagogiskt arbetssätt med cirkelmodellen som arbetsmetod.  Dessa texttyper är följande; 

återberättande-, beskrivande-, instruerande-, berättande-, argumenterande- och slutligen 

förklarande texter. 

Enligt författarna är intentionen med Skrivrummet att elevboken är utarbetad för att hjälpa 

elever att utveckla sitt skrivande och bygger på en metod där läraren stöttar eleverna under varje 
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steg i skrivprocessen. Vidare förklarar de att läraren spelar en viktig roll i processen eftersom 

de ska hjälpa eleverna före, under och efter skrivandet (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 

2011b). Innan de utformade Skrivrummet funderade författarna på vad, varför, när och hur 

eleverna skriver och vad för slags verktyg de behöver för att lyckas samt när stöttning sker och 

vilken typ av utmaning eleverna ges under skrivprocessen. Författarna funderade även på vilka 

texttyper eleverna ska kunna i årskurs 4–6 och vad läroplanen tar upp om skrivutveckling. Det 

var när författarna kom i kontakt med genrepedagogik och cirkelmodellen som dessa frågor 

besvarades. Enligt dem fanns inget material som explicit hjälper elever att skriva olika typer av 

texter. Därför utformades Skrivrummet där allt material till att skriva olika texttyper skulle vara 

samlat på ett och samma ställe (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2011b). Enligt 

författarna till Skrivrummet är elevboken utformad utifrån genrepedagogiken och 

cirkelmodellen, vilket betyder att den bör vara ett stöd för eleverna och ge dem de verktyg de 

behöver för att skriva olika typer av texter (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2011b). 

Skrivrummet ska inte bara ge elever de verktyg till att skriva olika typer av texter utan även vara 

anpassad till elever som läser svenska och svenska som andra språk och därför bör innehållet i 

elevboken vara lätt för eleverna att förstå. 
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5. Resultat  

I följande kapitel kommer textgranskningen av kapitlet Vad hände? att presenteras. Först 

presenteras Skrivrummets layout följt av en presentation av kapitlets layout, uppbyggnad samt 

arbetsuppgifter. Slutligen presenteras kapitlets textstruktur och textens svårighetsgrad. 

5.1 Zick Zack Skrivrummets layout 

Skrivrummet bygger på genrepedagogik och cirkelmodellen vilket betyder att varje kapitel i 

elevboken är indelat i de fyra stegen från cirkelmodellen. Varje kapitel innehåller en första sida 

innehållande tre rutor där första rutan presenterar målet med kapitlet och vad varje steg, från 

cirkelmodellen, kommer att behandla. Vidare innehåller den andra rutan en kort information 

om genren och exempel på vad för olika typer av texter genren innehåller, i detta fall att brev 

och dagböcker är två exempel på en återberättande text. Den tredje och sista rutan innehåller 

tre rubriker på de modelltexter som kapitlet behandlar. De rubrikerna är ”Vad gjorde du på din 

födelsedag?, Vad hände på utflykten? Samt ”Vad fick ni vara med om på museet?”. I slutet av 

varje kapitel håller Zick eller Zack upp boken ”Min skivbok” för att påminna eleverna att de 

kan använda boken till att skriva ned det de lärt sig. Varje kapitel avslutas med en checklista 

eller en matris för bedömning som antingen kan göras av eleven själv eller av läraren med syftet 

att synliggöra texttypens struktur. Utifrån textgranskningen framkommer det även att ett 

återkommande tema i de olika kapitlen i Skrivrummet handlar om djur och natur. Framför allt i 

det beskrivande kapitlet där eleverna får arbeta med olika faktatexter om olika djur. Temat i 

modelltexterna som behandlas i kapitlet Vad hände? består av olika händelser som handlar om 

utflykter, cirkusbesök och djurparksbesök. Kapitlet om förklarande texter är No relaterat där 

texter oftast handlar om djur och natur. 

5.2 De fyra stegen samt arbetsuppgifterna i Vad hände? 

Granskningen visar att eleverna i kapitlet Vad hände? arbetar utifrån cirkelmodellens alla steg 

för att synliggöra en texttyps uppbyggnad och språkliga drag. Strukturen i Vad hände? är 

uppbyggd utifrån cirkelmodellens fyra steg där varje steg i kapitlet presenteras med olika 

rubriker. Dessa rubriker är: ”Vad handlar det om, i vilken ordning hände det?”, ”Hur skriver 

man en återberättande text?”, ”Öva tillsammans” och slutligen ”Skriv och återberätta på egen 

hand”. I det första steget i kapitlet Vad hände? arbetar eleverna med strukturen i en 

återberättande text. I det andra steget studerar eleverna olika modelltexter för att dess struktur 

ska synliggöras. I steg tre bedömer eleverna modelltexter samt samarbetar med varandra och 
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övar på att muntligt återberätta en händelse för varandra. Slutligen i steg fyra ska eleverna skriva 

en återberättande text på egen hand.  

Granskningen visar att varje arbetsuppgift i kapitlet är strukturerade i deluppgifter och har 

tilldelats en bokstav i alfabetisk stigande ordning. I modellens varje steg börjar uppgifterna om 

på bokstaven A igen. Längst upp på varje sida visas vilket steg ur cirkelmodellen som sidan i 

elevboken behandlar. Den grammatik som förekommer i kapitlet vad hände? är verb i 

preteritum, sambandsord som indikerar tid, personliga pronomen, substantiv, attribut samt 

kommatering. Vidare behandlar kapitlet Vad hände? olika modelltexter som eleverna ska arbeta 

med kopplat till de olika arbetsuppgifterna. De modelltexter som behandlas i Vad hände är: 

”Min födelsedagspresent” (steg 1), ”Oktober 20 tisdag” (stege 1), ”Min nya jacka” (steg 1), 

”Skridskoutflykten” (steg 1), ”En ovanligt rolig dag” (steg 1), ”På Skansen” (steg 2), ”En dag” 

(steg 2), ”Utflykt till Tekniska museet” (steg 2). Stegen inom parentes är de steg ur 

cirkelmodellen som visar vad modelltexterna behandlar. I ” Min födelsedagspresent” ska 

eleverna organisera innehållet i en återberättandetext. I Texten ”Oktober 20 tisdag” arbetar 

eleverna med passande inledningar. I ”Min nya jacka” ska eleverna sortera textens stycken i 

rätt ordning. I ”Skridskoutflykten” arbetar eleverna med tidsord där de bland annat ska byta ut 

ordet ”sen” till ett annat passande tidsord med syfte att texten ska bli intressantare att läsa för 

läsaren. I ”En ovanligt rolig dag” fortsätter eleverna att arbeta med tidsord. I ”på skansen” 

arbetar eleverna med personliga pronomen. Modelltexten ”En dag” innehåller uppgifter med 

verb och modelltexten ”Utflykt till tekniska museet” behandlar uppgifter med substantiv. 

I uppgifterna steg 1 och 2 arbetar eleverna med strukturen i en återberättande text. I några av 

uppgifterna i steg 1 övar på att skriva passande inledningar och arbetar då med frågor som vem?, 

var?, vad?, när? Och varför?. I de två uppgifterna nedan ska eleverna skriva passande 

inledningar med hjälp av informationen till vem?, var?, vad?, när? Och varför samt skriva 

passande rubriker till dessa inledningar (S. 14). 

 

Vem? min familj  När? Förra sommaren 

Var? Egypten   Varför? Fira min mammas 40-årsdag. 

 

Vem? Min hund Tito  När? I våras 

Var? Veterinären Varför? Glasbit i tassen                        
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Steg 3 och 4 innehåller inga större modelltexter utan innehåller istället uppgifter där eleverna 

ska visa sina färdigheter de skaffat från steg 1 och 2 där eleverna arbetat med en återberättande 

texttyps layout och uppbyggnad. Nedan visas hur några av uppgifterna från steg 3 är 

konstruerade (s. 26).  

 

Uppgiften A innehåller tre små korta modelltexter som eleverna i uppgift B ska bedöma dessa 

med poäng beroende på hur väl modelltexternas är konstruerade utifrån en återberättande 

texttyps uppbyggnad och språkliga drag. Vidare i steg 3 tränar eleverna på att planera, 

organisera och skriva en återberättande text. I steg 4 skriver eleverna en egen text i 

återberättande form. Nedan visas hur uppgifterna från steg 4 är konstruerade (s. 30). 

A. Öva tillsammans 

Använd det du lärt dig och bedöm de tre texterna. Börja med att läsa dem. 

B. Ge 1, 2 eller 3 poäng till texterna beroende på hur bra du tycker de är. Ju fler 

poäng texten får desto bättre är en. Titta på en sak i taget.            

A. Skriv och återberätta på egen hand 

Du och dina klasskamrater ska nu skriva varsin text om något ni alla varit med om. 

Bestäm tillsammans i klassen vilken händelse ni ska berätta om. 

B. Vi har bestämt att vi ska skriva och berätta om. 

______________________________________________________ 

Planera din text. Vad ska finnas med i inledningen? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

C. Skriv de olika händelserna du vill ha med på lapparna. 

1. 2. 3. 4. 5.   

D. Vilken rubrik ska texten ha? 

______________________________________________________ 

E. Skriv texten på ett papper. 

F. Läs och bedöm din text tillsammans med din lärare.   

 

Rubriken är också viktig. Den ska väcka läsarens intresse.  

Hitta på spännande rubriker till inledningarna i uppgift E. 

________________________________________________ 
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5.3 Textstrukturen i Vad hände? 

I kapitlet framkommer det att Skrivrummet är skriven till eleverna och är skriven i verbform 

presens med instruerande direktiv samt frågeställningar som hjälper eleverna framåt i sitt 

skrivande. Nedan visas ett urval med exempel över kapitlets textstruktur (s. 15, 16, 19, 20, 21). 

 

 I granskningen framkommer det att kapitlet Vad hände? innehåller talspråk och betyder att den 

är skriven utifrån hur läraren skulle talat till eleverna, vilket gör Skrivrummet till en lättläst bok 

för en elev i årskurs 4. Elevboken innehåller bland annat ordet ”man” som kan tolkas som ett 

Be din lärare om texten ”min nya jacka!”.  Där har styckena kommit i 

fel ordning. Klipp ut dem och klistra in den i rutan i rätt ordning.  

En text blir roligare att läsa om den innehåller personliga kommentarer 

och detaljer. Exempel: Vad var det för matsäck? Var skridskorna gamla 

eller nya? 

Använd din fantasi och förbättra två av meningarna i 

”skridskoutflykten”. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Ett sätt att presentera en person kan vara att lägga till ett attribut till 

namnet. Exempel: Petra, vår lärare, gick först i ledet. Man sätter då ett 

kommatecken före och ett efter attributet. 

Ett verb talar om vad som händer eller vad någon gör, till exempel 

springer och läser.  

Läs texten ”en dag” och stryk under alla verb. 

Återberättande texter är oftast skrivna i preteritum. Varför är de det, 

tror du? 
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talspråkligt uttryck eftersom det är ett ord som oftast inte förekommer i skriftliga texter, oftast 

på akademisk nivå. Nedan visas ett exempel på hur ett stycke i kapitlet Vad hände? är utformad 

där ordet ”man” förekommer fyra gånger (s.18).  

 

Vidare innehåller kapitlet instruerande direktiv/tillsägelser men även imperativer, alltså 

uppmaningar som signalerar framåtrörelse där eleverna ska ”förklara”, ”skriv”, ”hitta på”, ”titta 

på bilderna”, ”berätta.”, ”läs och bedöm” samt ”bestäm”. Kapitlet innehåller även personliga 

pronomen i form av orden ”du, dig och ni”. De frågeställningar som förekommer i Vad hände? 

är kopplat till uppgifter som ska hjälpa eleverna att förstå en texttyps uppbyggnad och språkliga 

drag. Nedan visas ett urval med exempel på vad för typ av frågor som ställs i kapitlet (s. 12, 15, 

21). 

 

 

Titta på bilderna och svara på frågorna på nästa sida. 

Vad var det som hjälpte dig att få styckena i rätt ordning?          

Återberättande texter är oftast skrivna i preteritum. Varför är de det, 

tror du? 

Första gången man skriver om en person brukar man använda 

namnet, yrket eller liknande (Lisa, Doktorn). Men sedan behöver 

man inte skriva namnet eller yrket varje gång. Då kan man istället 

skriva ett personligt pronomen. 
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Kapitlet Vad hände sen? innehåller många rödmarkerade ord och vad som framkommer i 

granskningen är att de orden ska hjälpa eleverna att lättare kunna följa instruktionerna. Nedan 

visas ett exempel ur kapitlet där en återberättande texts struktur förklaras (s. 10). 

 

I granskningen framkommer det att de rödmarkerade orden ”rubrik”, ”inledning”, ”händelser 

1,2,3,4,5,6” samt ”avslutning” förklarar en återberättande texts uppbyggnad och struktur. Även 

andra hjälpmedel förekommer i kapitlet Vad hände? i form av att första raden/meningen i varje 

uppgift oftast är ifyllda för att eleverna ska förstå hur de ska påbörja uppgiften. Exemplet nedan 

är från modelltexten ”En dag” och visar hur en av alla uppgifter ur elevboken kan se ut där ord 

är rödmarkerade samt där första raden i uppgiften är påbörjad (s. 20).  

 

Den textuella strukturen visar bland annat att textbindningen i Zick Zack Skrivrummet är skriven 

i tematisk bindning, tema och rema med konnektivbindningar och används för att redogöra för 

en detaljerad terminologi. Nedan visas två exempel där första exemplet visar ett tydligt exempel 

på en tematisk bindning med tema och rema (s. 14). I det andra exemplet används en 

textbindning med tematisk bindning innehållande konnektivbindningar såsom orden ”för att” 

och ”då” (s. 16).  

Rubriken är också viktig. Den ska väcka läsarens intresse. 

Alla verb i texten är skrivna i presens (nutid). Skriv om texten och ändra 

verben till preteritum (dåtid). Se exemplet: 

Jag vaknade tidigt på morgonen________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

En återberättande text börjar med en rubrik, därefter följer en 

inledning som talar om vad texten handlar om. Sedan presenteras 

händelserna – händelse 1, 2, 3, 4, 5 och 6 – i den ordning de faktiskt 

hände – och till sist kommer en avslutning. 
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Det som framkommer i granskningen av kapitlet Vad hände? är att uppgifterna följer 

genrepedagogiska undervisningen genom att instruktionerna oftast börjar med en förklaring 

följt av en fråga som eleverna ska besvara i uppgiften. Nedan visas ett tydligt exempel på en 

sådan explicit instruktion ur kapitlet Vad hände? (s. 23). 

 

 

5.4 Textens svårighetsgrad 

För att få en överblick över ordens svårighetsgrad beskriver Hellspong och Ledin (1997) att 

bokstäverna i orden bör räknas. Innehåller ord minst 7 bokstäver klassificeras ordet som långa 

ord. Ord med minst 14 bokstäver klassificeras som överlånga ord, vilket betyder att texten då 

klassificeras som tung och specialiserad, oftast fackord och termer, och skiljer sig från 

allmänord som ”jag”, ”måndag” etc. (Hellspong & Ledin, 1997). Hellspong (2001) menar att 

textens svårighetsgrad beror på kraven som ställs på läsaren. Deras läsvanor, ämneskunskaper 

och intressen påverkar tolkningen av texten. Självklart förklarar författaren att svårighetsgraden 

även beror på textens språkliga faktorer som ordval och meningsbyggnad. Enligt Hellspong 

(2001) är bland annat instruktioner och läroböcker, som är informativa, exempel på texter som 

passar vid analysering av läsbarheten. Nedan presenteras en tabell med de ord och meningar 

från uppgifterna i kapitlet Vad hände? som beräknades i LIX samt vilket lixvärde texten fick. 

Substantiv kan stå i singular eller plural. Singular betyder ental (en pojke, ett 

träd) och plural betyder flertal (flera pojkar, flera träd). 

Skriv de substantiv som du strök under i uppgift F. Om orden står i singular ska 

du också skriva pluralformen, och tvärtom. Se exemplet: 

Substantiv 

SINGULAR  PLURAL 

En utflykt  Flera utflykter 

 

 

 

 

För att hjälpa läsaren att hänga med i texten är det bra att använda tidsord.  

Då är det lättare att förstå i vilken ordning händelserna inträffade. 
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Analysen visar att beräkning som gjordes i LIX av meningarnas svårighetsgrad visade olika 

resultat på svårighetsnivån. Vissa meningar klassificerades som medelsvår text, normal 

tidningstext medan andra meningar klassificerades som mycket lättläst, barnböcker. De 

meningar som klassades som svåra innehöll långa ord vilket kan vara anledningen till att de 

bedömdes som svåra. Av granskningen framkommer det att texten i det stora hela är lättläst 

Text Beräkning Tolkning LIXvärde 

Substantiv kan stå i singular eller plural. 

Singular betyder ental (en pojke, ett träd) och 

plural betyder flertal (flera pojkar, flera träd). 

 

Skriv de substantiv som du strök under i uppgift 

F. Om orden står i singular ska du också skriva 

pluralformen, och tvärtom. Se exemplet 

Antal meningar: 5 

Antal ord: 46 

Antal ord med fler än 

sex tecken: 12 

Lättläst, 

skönlitteratur, 

populärtidning 

35 

För att hjälpa läsaren att hänga med i texten är 

det bra att använda tidsord.  Då är det lättare att 

förstå i vilken ordning händelserna inträffade 

Antal meningar: 2 

Antal ord: 26 

Antal ord med fler än 

sex tecken: 7 

Lättläst, 

skönlitteratur, 

populärtidning 

40 

En återberättande text börjar med en rubrik, 

därefter följer en inledning som talar om vad 

texten handlar om. Sedan presenteras 

händelserna – händelse 1, 2, 3, 4, 5 och 6 – i den 

ordning de faktiskt hände – och till sist kommer 

en avslutning 

Antal meningar: 2 

Antal ord: 44 

Antal ord med fler än 

sex tecken: 10 

Medelsvår, 

normal 

tidningstext 

45 

Substantiv är namn på saker och ting, till 

exempel boll och katt. Man kan ofta sätta en, ett 

eller flera framför ett substantiv. 

 

I "utflykten till tekniska museet" finns det 

många substantiv. Läs texten och ringa in minst 

12 substantiv. Se exemplet 

Antal meningar: 5 

Antal ord: 42 

Antal ord med fler än 

sex tecken: 9 

Mycket lättläst, 

barnböcker 

30 
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men innehåller begrepp som kan vara svåra för eleverna att tolka. De begreppen å andra sidan 

är rödmarkerade följt av en förklaring som ska underlätta för eleverna att förstå vad texten 

behandlar. 

Modelltexterna eleverna möter i kapitlet består av många ord som kan vara obekanta för en del 

elever. Nedan följer en tabell med exempel på ord från modelltexterna som kan vara svåra för 

eleverna, inte minst elever med svenska som andraspråk, att förstå och som även kommer att 

diskuteras i resultatdiskussion. 

 

Modelltext: Svåra och obekanta ord och meningar 

Min födelsedag Cirkus, tält, man i röd kostym, godistant, cirkusdirektören, galopperade runt, 

manegen, clownerna, trollkarlen, trapetskonstnärerna 

Oktober 20 tisdag En kort modelltext som inte innehåller några svåra begrepp  

Skridskoutflykten Utflykt, matsäck, tävling runt en bana, snökojor 

En ovanligt rolig dag Duka bordet, jättesakta, skuttade, hackade lök och skar tomater, bakade, 

ganska länge 

På skansen En kort modelltext som inte innehåller några svåra begrepp 

En dag En kort modelltext som inte innehåller några svåra begrepp 

Utflykt till tekniska 

museet 

Ångmaskiner, turbiner, elbil, Guiden, monter, slalomåkning, man stod på en 

platta,  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna i kapitlet Vad hände? lär sig att planera och 

skriva olika typer av texter med hjälp av cirkelmodellen. Kapitlet är uppdelat efter 

cirkelmodellens steg där eleverna i varje steg studerar olika modelltexter för att synliggöra 

texttypens layout, struktur och språkliga drag. 

6. Diskussion 

Syftet med studien var att granska läromedlet Zick Zack Skrivrummet utifrån den 

avsiktsförklaring författarna har och diskutera resultatet i förhållande till den genrepedagogiska 

teorin. De två forskningsfrågor som ställdes i denna studie hur är Zick Zack Skrivrummet 

uppbyggt? samt vilken textuell struktur har Zick Zack Skrivrummet kommer att diskuteras i 

resultatdiskussion. Inledningsvis beskrivs hur granskningen av elevbokens kapitel Vad hände? 
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gått till väga samt hur metoden har påverkat resultatet och därefter diskuteras val av metod och 

vidare diskuteras resultatet av granskningen på elevbokens kapitel Vad hände? utifrån det 

genrepedagogiska perspektivet. Slutligen kommer diskussion kring mina synpunkter om 

Skrivrummet att presenteras. 

6.1 Metoddiskussion 

På mina VFU-platser samt på skolor jag arbetat på använde en del lärare Skrivrummet i sin 

skrivundervisning, främst under min senaste VFU. Denne lärare berättade att han arbetade med 

Skrivrummet i både årskurs 4 och 5. Min nyfikenhet kring elevboken gjorde att jag ville 

undersöka dess struktur. Eftersom den enligt författarna till elevboken sägs hjälpa eleverna att 

ge dem de verktyg och stöd de behöver för att skriva olika typer av texter ville jag undersöka 

hur elevboken är uppbyggd och vad för material den innehåller (Fällman-Bajagic, Nieland & 

Hansson, 2011a). Hellspong och Ledins metodbok (1997) har i stora drag använts till hjälp vid 

granskning av kapitlet Vad hände?, eftersom deras bok passade in på denna typen av 

granskning, när ett läromedel granskas. Det finns andra metodböcker som benämner denna typ 

av granskning med andra ord som innehållsanalys och diskursanalys vilket försvårade arbetet 

till en början när jag skulle söka information om metoden som valts. Först efter att jag fått en 

klarhet i hur de olika metoderna samt tillvägagångssätten används när en text ska granskas, 

bedömdes slutligen Hellspongs och Ledins (1997) handbok som mest användbar och 

tillförlitlig. Därefter användes nyare metod- och analysböcker för att styrka det som Hellspong 

och Ledin diskuterar och förklarar i sin metodbok.  

Jag hade en positiv inställning till genrepedagogisk undervisning innan denna studie påbörjades 

då jag under både VFU och arbete på diverse skolor sett lärare bedriva en genrepedagogisk 

undervisning. Tidigare erfarenheter har dock inte påverkat granskningen av Skrivrummet 

eftersom elevboken granskades utifrån ett forskningssyfte samt frågeställningar. Studiens 

starka sidor är att den består av en kvalitativ textgranskning med kvantitativa inslag vilket visar 

på att kapitlet noggrant har lästs och granskats flera gånger. Kapitlets innehåll, struktur och 

valet av uppgifter granskades vilket visar på att studiens syfte och frågeställningar är besvarade 

och stärker studien starka sida. Valet av metod styrks av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns 

och Wängnerud (2017) som anser det vara lämpligt att använda sig av kvalitativ metod med 

kvantitativa inslag när granskningar likande denna ska göras. Det ansågs att kvantitativa 

metoder kunde komplettera och utveckla den kvalitativa analysen. Någonting som möjligtvis 

skulle kunna ses som en svaghet, men inte nödvändigtvis, är att studien bygger på en tolkande 

granskning och har inte undersökt hur lärare arbetar med boken. 
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Syfte som såväl frågeställningar är besvarade i denna granskning med fokus på kapitlets 

textuella struktur, hur boken är konstruerad samt dess uppbyggnad kopplat till den 

genrepedagogiska teorin samt vad för möjligheter eleverna ges att utveckla olika skrivstrategier. 

Skulle Skrivrummet alla kapitel granskas på djupet, mer än vad som gjorts i denna studie, 

exempelvis språket, skulle möjligtvis studien få ett annat resultat eftersom det då blir en annan 

typ av granskning (Hellspong & Ledin, 1997). Enligt Hellspong och Ledin (1997) tolkas alla 

texter på ett eller annat sätt men behöver däremot inte påverka granskning av text negativt, 

däremot påverkas granskningen av vem som granskar texten och till vilket syfte som texten 

granskas. Skulle någon annan granska kapitlet skulle granskningens reliabilitet och validitet 

säkerligen vara densamma, däremot kan våra tolkningar vara annorlunda och det beror på de 

olika förkunskaper, erfarenheter och synsätt vi har som påverkar tolkningen av texten 

(Bergström & Boréus, 2012). Hur tolkningen vi gör av kapitlet Vad hände? förhåller sig till 

genrepedagogiken kommer förmodligen vara snarlika, men däremot tolkningen av valet av 

uppgifter, relevans, aktualitet och elevnärhet kommer vi säkert att ha olika uppfattningar om. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras bland annat studiens syfte och forskningsfrågor följt av egna tankar 

kring Skrivrummet. Vidare förs en diskussion om Skrivrummets lämplighet i syfte att eleverna 

ska lära sig att planera och skriva olika typer av texter. 

6.2.1 Layout 

Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) förklarar att om eleverna ska utveckla både 

sitt skrivande samt förståelsen av olika texttypers innehåll och språkliga drag behöver de först 

bekanta sig med olika texttyper. I resultatet framkommer det att Skrivrummet behandlar alla sex 

texttyper som eleverna enligt kursplanen ska ha arbetat med under skolgången årskurs 4–6. I 

Skrivrummet bekantar sig eleverna med sex olika texttyper där de ges möjlighet att lära sig dess 

uppbyggnad och språkliga drag. Enligt Gibbons (2016) ska elever i sin undervisning ges de 

verktyg de behöver för att skriva olika typer av texter och hon menar att eleverna gör det vid 

arbete med cirkelmodellen. Gibbons menar att en texttyps struktur tydligt synliggörs vid arbete 

med cirkelmodellen. Enligt författarna till Skrivrummet lär sig eleverna med hjälp av läroboken, 

tack vare cirkelmodellens fyra steg, att planera och skriva olika typer av texter samtidigt som 

de hävdar att elevboken är utformad för att stötta, utmana och hjälpa eleverna under 

skrivprocessen (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2011b). Stötta, utmana och hjälpa 

eleverna under skrivprocessen är enligt Fällman-Bajagic, Nieland och Hansson (2011b) kopplat 

till den sociokulturella teorin och det genrepedagogiska arbetssättet. Vad som framkommer i 
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resultatet är att Skrivrummet med hjälp av cirkelmodellen synliggör de sex olika texttyperna 

som finns i elevboken med hjälp av stöttning, utmaning och de verktyg som eleverna ges i 

boken. Skrivrummet är enligt Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson (2011b) utarbetad utifrån 

kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk i läroplanen vilket betyder att de texttyper 

som nämns i det centrala innehållet för årskurs 4–6 i kursplanen för ämnet svenska är de 

texttyper som behandlas i elevboken (Skolverket, 2011b). I granskningen av kapitlet Vad 

hände? framkommer det att kapitlet är uppbyggd utifrån cirkelmodellens fyra steg och därmed 

förhåller sig till den genrepedagogiska teorin. Det framkommer även att eleverna i kapitlet 

bearbetar olika modelltexter inom den återberättande genren, främst i steg 1 och steg 2, där 

texttypens syfte, innehåll, struktur och språkliga drag synliggörs. 

Den första sida till kapitlet innehållande information om vad kapitlet Vad hände? kommer att 

behandla är vad jag anser är tydligt och explicit samtidigt som eleverna får en förståelse för vad 

kapitlet kommer att behandla. Syftet med kapitlet Vad hände? samt vad eleverna ska lära sig 

synliggörs på ett tydligare sätt om de ges en tydlig förklaring på vad kapitlet kommer att 

behandla. Det bidrar även till att fler elever följer med i undervisningen samtidigt som de vet 

vad som förväntas av dem, speciellt rutan med information som förklarar vad eleverna kommer 

att lära sig under arbete med cirkelmodellens fyra steg. Mitt antagande styrks av Liberg, af 

Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) som förklarar att en tydlig och uttalad struktur bidrar 

till att eleverna får en insikt om hur undervisningen, i detta fall skrivundervisningen är 

organiserad och hur kunskaper utvecklas och förankras. De menar att det ofta gynnar de ej 

studievana eleverna och dessutom lugnar det de elever som visar svårigheter att hänga med i 

undervisningen om instruktioner tydligt synliggörs. Eleverna vet vad som förväntas av dem 

samt vad de ska göra när instruktioner explicit förklaras (Liberg, af Geijerstam och Wiksten 

Folkeryd, 2010). Detta val av arbetssätt med explicit stöttning är ett tydligt tecken på hur 

genrepedagogisk undervisning är förankrat till sociokulturella teorin som lägger stor vikt på 

explicit stöd för att nå den proximala utvecklingszonen, exempelvis då elever skapat sig 

tillräckligt med kunskaper kring ämnet för att i fortsättningen kunna skriva liknande texttyper 

(Johansson & Sandell Ring, 2012; Gibbons, 2016; Säljö, 2014).   

6.2.2 Arbetssättet i Skrivrummet och dess arbetsuppgifter 

Enligt författarna är Zick Zack Skrivrummet framtagen för att skriva olika texttyper för olika 

syften och ändamål och är därmed ingen grammatikbok (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 

2011a). I resultatet framkommer det att det kapitlet Vad hände? behandlar grammatik kopplat 

till texttypen med betoning till innehållet och dess arbetsuppgifter. Den grammatiken som tas 
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upp i Vad hände? är grammatik som tydligt synliggör texttypens struktur och överensstämmer 

med det centrala innehåll i ämnet svenska som förklarar att eleverna ska arbeta med bland annat 

språkets struktur där grammatiken övas när den blir betydelsefull för textens utformande 

(Skolverket, 2011b). 

Det som framkommer i granskningen av Vad hände? är att Zick Zack Skrivrummet är uppbyggt 

utifrån cirkelmodellen och förhåller sig väl till cirkelmodellens fyra steg. Jag anser att 

uppgifterna och de fyra stegen i kapitlet Vad hände? överensstämmer med cirkelmodellens fyra 

steg. Eleverna ges väl beskrivande förklaringar på hur de ska gå till väga vid arbete i de olika 

stegen samt tips på hur de ska genomföra uppgifterna. I Uppgifterna ges eleverna även 

möjligheter att utvecklas som skribenter genom att tillvägagångssättet i uppgifterna beskrivs 

explicit och hur de ska genomföras. Jag anser att uppgifterna och de fyra stegen i kapitlet Vad 

hände? överensstämmer med cirkelmodellens alla steg. I steg 1 förses eleverna med 

modelltexter som de granskar för att skapa förståelse om dess uppbyggnad och struktur, de lär 

sig att identifiera syftet, layouten och textens uppbyggnad. Målet i detta steg är enligt författarna 

att ge eleverna en modell för att kunna se strukturen (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 

2011b). Jag tycker att elevboken introducerar texttypens syfte, layout och uppbyggnad och 

synliggör dem i de olika arbetsuppgifterna. Elevboken förser eleverna med det explicita stöd 

som genomsyras i genrepedagogisk undervisning, inte minst då figurerna Zick och Zack tipsar 

eleverna under processkrivandet genom hela boken. I steg 2 övar eleverna på den grammatik 

och de språkliga drag som utgör en återberättande text. Meningskonstruktion och ordval 

bearbetas även i detta steg i elevboken. Därefter i steg tre övar eleverna på att bedöma olika 

modelltexter och använder sig av de förkunskaper de införskaffat sig i de föregående stegen för 

att tillsammans i klassen skriva en gemensam text. I steg tre anser jag att eleverna ges utrymme 

till att arbeta både självständigt och i par vilket även benämns i läroplanen att eleverna ska göra 

(Skolverket, 2011b). Slutligen i steg fyra i kapitlet ska eleverna med hjälp av de förkunskaper 

de skaffat sig i de tre första stegen skriva en egen återberättande text. Jag anser att eleverna, i 

kapitlet Vad hände, ges de verktyg de behöver för att slutligen kunna producera en egen texttyp. 

”De sakprosatexter som behandlas i svenska ska ha ett innehåll som är relevant för ämnet. Det 

betyder att det ska vara texter som kan stödja utvecklingen av de förmågor som anges i syftet 

med ämnet svenska” (Skolverket, 2011a, s. 17). I Kommentarmaterial till ämnet svenska 

förklaras det vad för typ av sakprosatexter som ska behandlas i undervisningen och därför ställer 

jag mig kritiskt till användningen av de modelltexter samt teman som behandlas i kapitlet Vad 

hände?. Enligt Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a) ska eleverna möta olika former av 
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sakprosa, vilket de gör i Skrivrummets olika kapitel. Däremot behöver elevboken omarbetas, 

främst de modelltexter som används i Vad hände?. Skrivrummet är inte förändrad eller 

omarbetad sedan den utkom 2011, vilket betyder att den är helt oförändrad gällande innehållet 

i elevboken. Många av de modelltexter eleverna arbetar med i kapitlet Vad hände? framställs 

som omotiverade texter och ger ett intryck av att vara syfteslösa. Vissa av modelltexterna 

väcker, enligt mig, inget intresse och jag anser att modelltexterna bör vara texter som eleverna 

kan sätta i relation till vardagen och fritidsintressen. Exempelvis texten ”En ovanligt rolig dag” 

handlar om en mamma som kom hem från en USA resa med presenter och att familjen 

tillsammans lagade en middag. Innehållsmässigt fyller texten ingen mening eftersom det kanske 

inte är en text som eleverna finner intressant. Skulle modelltexten istället handla om en 

familjeresa till USA hade nog intresset ökat. Därför räcker det således inte bara att synliggöra 

texttypers struktur och språkliga drag, de måste även vara av intresse för eleverna.  

Skrivrummet bör inte bara omarbetas på grund av valet av uppgifter utan bör även omarbetas 

på grund av hur samhället har förändrats sedan 2011 när boken utkom. Eleverna ska, enligt 

Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a), i sin undervisning möta och arbeta med texter om 

sina fritidsintressen. I takt med att samhället och intresset hos eleverna förändras behöver även 

Skrivrummet förändra valet av uppgifter och modelltexter som används för att alla elever ska 

förstå innehållet. Enligt Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) är det viktigt att de 

val av texter som används i undervisningen är valda av lärare med syfte att utmana och utveckla 

men även texter som är motiverande för eleverna att arbeta med. Skrivrummet ska enligt 

Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson (2011b) sträva efter att väcka elevers skrivlust samt ge 

dem förutsättningar att utveckla olika skrivstrategier för att lära sig att skriva olika typer av 

texter (Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2011b). Jag är lite osäker på om Skrivrummet i 

dagsläget väcker elevers skrivlust, däremot tvivlar jag inte på att elevboken, med hjälp av dess 

material, hjälper eleverna att planera och skriva olika typer av texter. 

Enligt Fällman-Bajagic, Nieland och Hansson (2011b) har cirkelmodellen kritiserats för att vara 

styrd och inte ge utrymme för kreativitet, men de hävdar motsatsen och menar att det är när 

eleverna ges de verktyg de behöver, tillsammans med tydliga ramar, i cirkelmodellens fyra steg, 

som de producerar bra texter. ”Eleverna vågar mer och tar gärna ut svängarna i sitt skrivande” 

(Fällman-Bajagic, Nieland & Hansson, 2011b s. 5). Jag har själv använt mig av Skrivrummet i 

min undervisning och märker att eleverna vågar mer samtidigt som de diskuterar mer med 

varandra eftersom instruktionerna i uppgifterna är tydliga men att deras intresse ibland dalar. 

Däremot har jag av erfarenhet uppmärksammat att eleverna med läs och skrivsvårigheter visat 
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svårigheter att arbeta med Skrivrummet. De har förvisso använt sig av elevboken istället för 

onlineboken vilket skulle kunna hjälpt dem i sitt skrivande. De har visat svårigheter framförallt 

när de ska skriva för hand. Det är viktigt att eleverna ges den hjälp de behöver för att klara av 

undervisningen och i läroplanen står det att eleverna ska ges de hjälpmedel de behöver för att 

klara av undervisningen (Skolverket, 2011a). Det har å andra sidan inte något att göra med 

Skrivrummet utan om lärarens val av undervisningssätt. 

Tidigare har diskussion kring Skrivrummets arbetsuppgifter förts men jag saknar även en 

variation av teman i elevboken. Som förklarats ovan följer boken ett djurtema och de kapitlen 

om berättandetexter samt faktatexter handlade enbart om djur vilket tyder på ett enformigt 

läromedel. Risken finns att de elever som finner temat djur tråkigt inte hittar motivation att 

arbeta vidare i elevboken. Att författarna har valt att använda sig av temat ”djur” i den här 

elevboken kan bero på elevernas ålder. Djur är ett tema som eleverna kan relatera till eftersom 

de möter djur i både modelltexter, sagoböcker samt som sällskapsdjur och så vidare. Ett tema 

innehållande djur kan även integreras i andra ämnen men det kan även andra teman också, bara 

fantasin finns hos läraren. Läroplanen (Skolverket, 2011b) förespråkar att elever ska i sin 

undervisning kunna relatera till vardagen. Det är därmed inte sagt att det ska vara just djurteman 

som introduceras ibland annat läroböcker eller skönlitterära böcker. Fantasy är ett tema som 

intresserar eleverna, även myter och legender och att arbeta med ett tema som fantasy skulle 

fånga många elevers intresse samtidigt som det skulle vara ett roligt tema att arbeta med. Enligt 

Liberg, Af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2013) finns det många olika sätt en lärare kan 

arbeta på för att stödja eleverna att ”komma in” i texter och skrivuppgifter. Det betydelsefulla 

är hur eleverna introduceras till texterna och skrivuppgifterna, hur det genomförs och följs upp.  

Eftersom Skrivrummet bygger på genrepedagogisk undervisning innehåller elevboken mycket 

instruktioner och hjälp som ska göra eleverna till självständiga skribenter (Fällman-Bajagic, 

Nieland & Hansson, 2011a). Jag anser kapitlet Vad hände? förhåller sig till det sociokulturella 

undervisningssättet genom användningen av rödmarkerade ord. Instruktionerna blir mer 

explicita och gör det lättare för eleverna att förstå uppgifterna. De instruerande uppmaningarna 

som förekommer i kapitlet ”förklara”, ”skriv”, ”hitta på” och så vidare signalerar framåtrörelse 

och jag anser att det är instruktioner som hjälper eleverna framåt i sitt skrivande. De personliga 

pronomen ”du ska”, ”vad var det som hjälpte dig”, ”du och dina klasskamrater” samt ”ni ska 

berätta om” som förekommer i Vad hände? tyder på att elevboken är skriven till och för 

eleverna, samtidigt som eleverna uppmanas till samarbete. I resultatet framgår det även att 

Skrivrummet är skriven i tema och rema och att texter som redogörs i en detaljerad terminologi 
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med tema och rema föredras ofta i läroböcker (Hellspong, 1997). Tema - rema principen gör 

det lätt för eleverna att förstå sammanhanget och instruktionerna i kapitlet Vad hände?. 

6.2.3 Textens svårighetsgrad 

I granskning av texten i Vad hände? framkom det att uppgifternas förklaringar är läsvänliga 

med korta och explicita meningar. Till det yttre kan det se ut som en enkel text då de korta 

meningarna kan tolkas som ”lätta” men som kan vara svårlästa på grund av att meningarna är 

för korta. Även om meningarna är korta kan ett ord som är svårt för eleverna att förstå försvåra 

hela meningen. Då är det viktigt att läraren stöttar eleven eller att eleven får stöd av en kamrat 

som kan förklara. Hellspong (2001) förklarar också att en texts svårighetsgrad beror på textens 

struktur och uppbyggnad men även på läsarens förkunskaper om ämnet och dess tydlighet 

gällande tryck, typsnitt och en överskådlig grafisk form. Några funderingar som uppkom kring 

textens svårighet var ifall uppgifternas förenkling kan ha försvårat förståelsen för uppgiften 

eller om texterna försvårades på grund av att de innehöll svåra begrepp. I resultatet presenteras 

en tabell med svåra ord och meningar som kan försvåra innehållet i modelltexterna som 

behandlas i kapitlet Vad hände?. Orden ”cirkus” och ”clown” är två begrepp som många av 

dagens skolelever, inte minst elever med svenska som andra språk, kan ha svårt att sätta i 

relation till begreppens innebörd och därmed kan eleverna ha svårt att förstå modelltextens 

sammanhang. Enligt Fällman-Bajagic, Nieland och Hansson (2011) är skrivhäftet ”Min 

skrivbok” förvisso till för att eleverna ska skriva ner svåra begrepp som kan vara till hjälp för 

dem under processkrivandets gång och i skrivboken kan eleverna välja att skriva på sitt 

hemspråk.  

När språket i texten ska granskas är det, enligt Hellspong (2001), framställningssättet av hur 

det är anpassat till målgruppen och läsmålet som granskas. Ordens svårighetsgrad, långa och 

krångliga ord, ovanliga ord samt om de främmande orden förklaras eller om dess betydelse 

framgår i sammanhanget är några av de frågor som granskaren, enligt Hellspong, analyserar i 

texten. I resultatet framkommer det att längden på meningarna varierar och att låta längden på 

meningarna växla och formulera påstående med få ord är enligt Hellspong (1997) effektfullt 

och lyfter fram orden ur helheten och gör dem lättare att förstå. Hellspong (2001) förklarar att 

en text svårighetsgrad beror på kravet den ställer på läsaren. En text som bland annat kräver tid, 

upprepad läsning, motivation och förkunskaper, försvårar också tolkningen av texten. Däremot 

förklarar han att en text som en människa finner svår kan vara lättläst för en annan och det beror 

på de läsvanor, intressen och ämneskunskaper denne besitter. Vidare förklarar Hellspong 

(2001) att en texts svårighetsgrad givetvis beror på innehållet men också på språkliga faktorer 



 

29 

 

som ordval och meningsbyggnad. Det som intresserade mig när jag granskade kapitlet Vad 

hände? var att de texter jag antog skulle vara lättlästa visade sig, enligt beräkningen i LIX, vara 

medelsvår, normal tidningstext.  På det stora hela kan i granskningen av kapitlet Vad hände 

avläsas att texterna i Zick Zack Skrivrummet innehöll lättlästa texter. Nedan visas ett exempel 

ur kapitlet Vad hände? där textens läsbarhetsindex bedömdes medelsvår, normal tidningstext 

(s.10). 

 

Enligt mig är detta ingen svårläst text eftersom texten innehåller både de rödmarkerade orden 

samt en god förklaring på hur en återberättande text är uppbyggd. Att textens lärbarhetsindex 

bedömdes som den gjorde kan bero på att dess användning av bindestreck och kommatecken.   

En återberättande text börjar med en rubrik, därefter följer en inledning som talar 

om vad texten handlar om. Sedan presenteras händelserna – händelse 1, 2, 3, 4, 5 

och 6 – i den ordning de faktiskt hände – och till sist kommer en avslutning. 
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7. Avslutning 

Genom denna undersökning har många frågor aktualiserats som vore intressanta att undersöka 

i framtida studier. Resultatet visar att arbetsuppgifterna i boken inte är uppdaterade och har inte 

varit det sedan 2011 samt att uppgifterna uppfattas som mindre engagerande. Därför vore det 

vid vidare forskning intressant att intervjua lärare och elever vad de anser om materialet Zick 

Zack Skrivrummet. Om lärare finner materialet meningsfullt och utvecklande samt om det är ett 

material de i sin tur skulle rekommendera till andra lärare och i så fall varför, varför inte. Det 

vore intressant att undersöka om eleverna finner Skrivrummets arbetsuppgifter och teman 

intresseväckande och motiverande och likaså där varför och varför inte. Samtidigt som en 

elevbok ska vara intresseväckande och motiverande bör den även vara förståelig speciellt 

Skrivrummet eftersom den följer det genrepedagogiska undervisningssättet. Därför vore det av 

intresse att undersöka ifall elevboken är lätt för eleverna att förstå. Enligt kursplanen till ämnet 

svenska (Skolverket, 2011b) ska eleverna i undervisningen ges möjlighet att på olika sätt 

bearbeta texter till innehåll och form. Vidare ska undervisningen stimulera elevers intresse för 

att skriva samt syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och 

tillsammans med andra. Slutligen ska eleverna ges möjlighet att på olika sätt bearbeta texter till 

innehåll och form samt ge och ta respons, därför skulle det även vara av intresse att undersöka 

effekterna av Skrivrummet på elevers utveckling att skriva olika typer av texter (Skolverket, 

2011b). 

Vidare skulle jag säga att Skrivrummet är ett hjälpmedel som bland annat nyutexaminerade 

lärare kan använda sig av då elevboken förhåller sig till många punkter i läroplanen. Eleverna 

bearbetar de sex olika texttyperna som benämns i läroplanen, genom cirkelmodellen ges 

eleverna möjlighet att samarbeta och självständigt bearbeta texter. Även till lärare som behöver 

tips och inspiration på hur olika texttypers kan bearbetas och synliggöras. Elevbokens 

utformning och arbetssätt ger både lärare och elever möjligheter att utvecklas i den 

genrepedagogiska skrivundervisningen när det gäller att stötta, samarbete och framförallt att 

skriva olika typer av texter. I det centrala innehållet (Skolverket, 2011a) står det bland annat att 

eleverna ska ges möjligheter att utveckla sitt skrivande genom olika skrivstrategier vilket jag 

anser att de gör i Skrivrummet när eleverna arbetar med de sex vanligaste texttyperna med 

betoning på typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleverna får även svara på frågor, arbeta 

med olika modelltexter samt skriva egna texter. Om elevboken är ett tillräckligt läromedel för 

att eleverna ska lära sig att planera och skriva olika typer av texter skulle jag säga ja. Slutligen 

behöver Skrivrummet omarbetas för att alla elever ska ha nytta av elevboken samtidigt som den 
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bör vara intresseväckande. Självklart går det inte att undvika att den framstår som styrd med 

tanke på materialet som redan finns i boken däremot innehåller lärarhandledningen tips på hur 

undervisningen kan struktureras och med tiden kan en erfaren lärare ta till vara på den hjälp 

som lärarhandledningen tillför. Dessutom kan Skrivrummet användas som ett komplement till 

skrivundervisningen för att utveckla elevers skrivförmåga att planera och skriva olika typer av 

texter. 
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