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Syftet med denna presentation är att ge fördjupade skrivdidaktiska kunskaper ur 
ett andraspråksperspektiv. Utifrån två studier på grundvux belyser vi 
komplexiteten i att stödja och ge formativ återkoppling på elevers 
argumenterande texter. Genom empiriska exempel visar vi hur en elevgrupp får 
återkoppling av deras lärare på en gemensam text och sedan behöver tänja sin 
språkliga förmåga på olika nivåer för att utveckla argument, välja sina ord rätt 
och leva upp till målspråkets skriftnormer. Vi belyser även ett 
undervisningsupplägg med kamratrespons, underbyggt av genrepedagogik och 
formativ bedömning, med ett särskilt fokus på de spänningar som kan uppstå 
när eleverna behöver förhålla sig till instruktioner, modelltexter och 
återkoppling som kan ge motstridig information om hur texten ska skrivas.  

Utifrån de genomförda studierna diskuterar vi hur elever ofta förväntas följa en 
viss genrestruktur på ett sätt som blir styrande för skrivandet, samtidigt som det 
finns många andra aspekter som är betydelsefulla i skrivandet av 
argumenterande texter, såsom behovet att utveckla och inta positioner till olika 
argument och att relatera till källor på ett tydligt sätt. Vi utgår från en 
genreteoretisk förståelse för texter som, vid sidan av att synliggöra 
genrestrukturer, ger utrymme åt att eleverna stöttas i att kommunicera ett 
relevant innehåll och anpassa sig till olika mottagare, något som kräver ett 
utvecklat metaspråk som delas mellan lärare och elever. Under presentationen 
betonas betydelsen av skrivdidaktisk och funktionellt språklig kunskap för att 
stärka sva-lärares ämnesdidaktiska repertoar.  
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