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SAMMANFATTNING 

 

Tidigare forskning gällande skrivundervisning visar att den fortfarande genomsyras av ett 

produktinriktat synsätt snarare än ett processinriktat synsätt. Syftet med följande undersökning är att 

ta reda på hur elever på en gymnasieskola upplever sin skrivundervisning och om de arbetar med en 

processinriktad skrivundervisning eller inte. Metoden jag valt för att undersöka detta är en kvalitativ 

enkätundersökning. Resultatet visar att många av eleverna upplever att skrivprocessen inte finns med 

som ett vedertaget begrepp i undervisningen eller läroböckerna, men att en stor andel av eleverna 

upplever respons som något de är positivt inställda till. Min slutsats är att den processinriktade 

skrivundervisningen inte fått den genomslagskraft den förtjänar.    
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1. INLEDNING 
Inom ämnet svenska är skrivandet av texter centralt och något som förekommer i många av 

svenskämnets olika delar (Skolverket 2017 Ämnesplan Svenska). I läroplanen för svenska på 

gymnasiet finns det förklarande kommentarer i anslutning till själva läroplanen som förklarar de olika 

begreppen i den inledande delen: ämnets syfte och mål. I samband med att begreppet ”den retoriska 

arbetsprocessen” förklaras och presenteras nämns det även att ”processkrivande” har stora likheter 

med den retoriska arbetsprocessen och dess olika delar (Skolverket 2017 Ämnesplan Svenska, 

Kommentarer). Denna korta skrivelse i kommentarerna till själva ämnesplanen är det som finns att 

läsa om skrivandet som en arbetsprocess, vilket är intressant.  

 

Enligt forskning (Tjernberg 2016; Strömquist 2010; Berge & Blomqvist 2012) kring skrivande är ett 

processinriktat arbetssätt där skribenten har en plan med sitt skrivande och sedan bearbetar sin text 

flera gånger många fördelar vilket resulterar i att skribenten lär sig mer och utvecklar sitt skrivande. 

Skolverket (2017) bortser därmed från gällande forskning genom att inte synliggöra skrivandet som en 

process vilket bevisligen är positivt för elevers lärande. När skrivundervisningen i svenskämnet ska 

planeras enligt läroplanen i svenska och de olika kursplanerna kan det vara svårt för lärare att få syn 

på skrivelsen gällande skrivprocessen som dessutom står undangömd i kommentarerna till 

läroplanen. Kan läroplanens bristfälliga information om skrivandet som en process påverka hur lärare 

tolkar läroplanen i svenska och hur de bedriver sin skrivundervisning?  

 

Under min senaste verksamhetsförlagda utbildning på en gymnasieskola reflekterade jag över hur 

skrivundervisningen såg ut i svenskämnet och vilka arbetssätt två av lärarna använde sig av. Den ena 

läraren hade låga krav på eleverna och ansåg att de behövde träna mera på att skriva texter. Läraren 

undervisade inte processinriktat i klassrummet och när eleverna fick kommentarer av läraren på texter 

de skrivit fick eleverna inte använda denna feedback för att bearbeta texterna. Den andra läraren 

arbetade mera processinriktat i form av att eleverna bearbetade texterna efter att ha fått feedback av 

både kamrater och lärare men läraren skulle kunna arbeta ännu mera processinriktat genom att 

tydliggöra detta i lärandemålen för undervisningen. Min uppfattning är att skrivundervisningen såg 

olika ut i de båda lärarnas klassrum och att de även hade olika inställningar till skrivande som 

påverkade deras undervisning. Dessa iakttagelser resulterade i att jag ville undersöka hur eleverna 

upplevde sin skrivundervisning och vad eleverna hade för inställning och kunskap till skrivandet i 

skolan som en process.  

  

 

 

 



   

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever på gymnasiet upplever deras 

skrivundervisning i svenskämnet och utifrån detta se om eleverna arbetar processinriktat eller 

produktinriktat när de skriver egna texter i svenskämnet.   

Följande frågeställningar avser jag besvara i undersökningen: 

 • Hur upplever eleverna sin skrivundervisning? 

• Hur ser arbetsprocessen ut när elever skriver egna texter? 

  



   

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 PROCESSINRIKTAD SKRIVUNDERVISNING 

I sin avhandling undersöker Bergman (2007) hur svenskundervisningen ser ut i fyra olika 

gymnasieklasser. Resultatet av undersökningen visar att undervisningen präglas av en 

färdighetsträning vilket resulterar i att innehållet och kunskapssammanhanget i undervisningen 

underordnas och i vissa fall ignoreras. Bergman (2007) menar att detta kan kopplas till att 

svenskämnet därmed kan framstå ”som ett problematiskt ämne där traditioner och värderingar har ett 

starkt grepp och där ny forskning har svårt att få genomslag” (Bergman 2007:331). Bergman anser 

även att elvernas färdighetsträning kan liknas vid en monologisk undervisning där ett givet innehåll 

förmedlas till eleverna som lär in detta innehåll och återger vad andra skrivit och sagt. Berman menar 

att denna undervisningsform inte möjliggör en undervisning där eleverna är aktiva deltagare som 

interagerar med varandra för att gemensamt skapa ett meningsbärande sammanhang (Bergman 

2007:333). 

Wikman (2004) undersöker i sitt examensarbete hur fyra gymnasielärare upplever skrivundervisning 

och i synnerhet deras syn på skrivprocessen och ett processorienterat arbetssätt. Resultatet visar att 

lärarna upplever svårigheter med att få eleverna att förstå hur skrivprocessen fungerar och att ”ingen 

av lärarna uttryckte förståelse för betydelsen av att etablera ett tryggt och dialogiskt arbetsklimat som 

en grundförutsättning för en fungerande skrivpedagogisk undervisning” (Wikman 2004:3).   

I Wessléns (2008) studie framgår det att processkrivande inte är en metod som gymnasielärare 

använder i sin undervisning och inte heller deras elever. Wesslén drar slutsatsen att processkrivande 

inte fått samma genomslagskraft på gymnasiet som den fått inom skrivforskning, där det 

processorienterade arbetssättet sedan länge är etablerat som ett problemlösande sätt att se på 

skrivande (Wesslén 2008:25).  

Fors & Roininen (2007) undersöker i sitt examensarbete lärare och elevers upplevelser kring 

skrivundervisning på gymnasiet, för att sedan jämföra detta med forskning kring skrivundervisning 

som riktar in sig på processorienterade arbetssätt. Resultatet visar att det inte förekommer någon 

processorienterad skrivundervisning i de två klasserna som undersökningen avsåg, vilket inte 

stämmer överens med den skrivundervisning som forskningen rekommenderar (Fors & Roininen 

2007:3). 

I Eckerdal & Langrés (2011) undersökning framgår det att eleverna som medverkat i studien varit 

positivt inställda till processkrivande eftersom detta arbetssätt synliggjort deras utveckling. Eckerdal & 

Langré menar att resultatet kan bero på att deras arbetssätt skiljer sig från det traditionella sättet att 

arbeta med skrivprocesser eftersom de i sin undervisning inte arbetar med samma texter en längre tid 

utan istället ofta byter texter men ändå tillämpar ett processinriktat arbetssätt (Eckerdal & Langré 

2011:40).  

 



   

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Det teoretiska ramverk som jag avser använda mig av i den här undersökningen utgörs av det 

sociokulturella perspektivet i form av Vygotskijs syn på lärande och Bachtins perspektiv på språk där 

dialogen mellan människor och texter är central. Jag kommer även att redogöra för vad 

skrivprocessen är och för processinriktad och produktinriktad skrivundervisning. 

 

3.1 VYGOTSKIJ OCH ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 

Det teoretiska ramverk som jag avser använda mig av i den här undersökningen utgörs av det 

sociokulturella perspektivet i form av Vygotskijs syn på lärande. Det mest centrala enligt Vygotskij är 

att människan utvecklar sina högre mentala funktioner genom social interaktion med andra människor. 

När vi människor samspelar med varandra absorberar vi sätt att tänka, bete oss eller resonera vilket 

leder till att vi tar till oss nya kunskaper med hjälp av andra människor. Ett exempel på detta är när vi 

lär oss vårt första språk genom ett samspel med människor i vår närhet. Till en början finns språket 

mellan vi människor som samspelar, men med hjälp av kommunikation kan språket göras till vårt eget. 

Vygotskijs benämning på denna användning av olika mentala och fysiska resurser är mediering och 

de redskap vi använder kallas för medierande redskap. Språket är enligt Vygotskij det allra viktigaste 

medierande redskapet eftersom det används både i kommunikation med andra och när vi tänker för 

oss själva. Den sociala interaktionen och tänkandet präglas av språket vilket är länken mellan det inre 

och yttre (Hansén & Forsman 2017:168-169). 

 

3.2 BACHTIN OCH DIALOGISM 

Michail Bachtin (1895-1975) från före detta Sovjetunionen var verksam inom litteratur och språkfilosofi 

och utvecklade en filosofi kring språk och tänkande som än idag används flitigt av forskare runt om i 

världen (Dysthe 1996:61). Bachtins filosofi består enligt Holquist (2002) av en pragmatisk 

kunskapsteori som avser fånga människors beteenden genom att titta närmare på det mänskliga 

språkbruket utifrån ett dialogiskt synsätt (Holquist 2002:13). Även om Bachtin själv aldrig uttryckte sina 

tankar och idéer som en del av den kunskapsteori som idag benämns som dialogism präglas hans 

texter av ett perspektiv på språk där dialogen mellan människor och mellan texter är central (Holquist 

2002:14). Grunden i Bachtins dialogism utgörs av att människan ”definieras genom sitt förhållande till 

andra, och därför använder människan inte språket för att i första hand ge uttryck åt sig själv utan för 

att kommunicera, befinna sig i en dialog” (Dysthe 1996:63). Enligt Bachtin kan vi inte betrakta oss 

själva som en helhet om vi inte relaterar oss till andra människor. Insikt om oss själva skapas därmed 

genom kommunikation med andra (Dysthe 1996:63). Genom att koppla Bachtins dialogism där det 

språkliga samspelet mellan människor är det mest centrala till klassrummet och undervisning blir det 

tydligt att mening och förståelse uppstår på grund av att ”vi” skapar mening och inte enskilda individer. 

Det är alltså i samspelet mellan den som talar och mottagaren som mening och förståelse uppstår 

(Dysthe 1996:65).  



   

 

3.3 SKRIVPROCESSEN  

I följande avsnitt avser jag redogöra för vad skrivprocessen är och hur den kan vara en del av en 

processinriktad skrivundervisning. Jag är medveten om att skrivprocessen är komplicerad och har 

många olika delar. I sin bok Skrivprocessen skriver Strömquist (2007) om att skrivprocessen även 

utgörs av en kognitiv processmodell som synliggör den dynamiska tankeverksamheten hos en 

skribent och som visar på att skrivprocessen snarare har ett cykliskt förlopp än ett linjärt (Strömquist 

2007:30-31). I min undersökning har jag dock valt att endast se på och undersöka de delar av 

skrivprocessen som beskrivs som ett arbetssätt eller en arbetsgång och därmed kan fungera som ett 

didaktiskt verktyg i skolan.  

Strömquist drar även paralleller mellan den retoriska arbetsprocessen och skrivprocessen och menar 

att det finns likheter mellan de olika faserna i den retoriska arbetsprocessen som likaväl skulle kunna 

appliceras i skrivprocessen.  

 

Den retoriska arbetsprocessen Skrivprocesen enligt Strömquist 

Intellectio 

Inventio 

Disposito 

 

Förstadiet 

 

Elocutio Skrivstadiet 

Memoria 

Pronuntiatio/Actio 

 

Emendatio Efterstadiet 

 

Den inledande delen av den retoriska arbetsprocessen, Inventio innebär att talaren samlar stoff till sin 

text och den andra fasen Disposito kännetecknas av att stoffet ordnas och disponeras. I den tredje 

fasen Elocutio skriver talaren ned texten. De två sista faserna i processen innebär att talaren övar på 

att minnas (Memoria) det skrivna talet och som avslutning funderar över själva framförandet av talet 

(Pronuntiatio). De faser som finns att hitta utanför dessa fem huvudfaser är Intellectio då talaren 

reflekterar över uppgiften som hen fått och Emendatio som är en avslutande fas där eventuella 

bearbetningar av texten görs (Strömquist 2010:20-21). Samtliga faser av den retoriska 

arbetsprocessen förutom Memoria och Pronuntiatio är användbara och överförbara till skrivprocessen 

och många handböcker om skrivande har sina rötter i den retoriska arbetsprocessen (Strömquist 

2010:21).  



   

 

Strömqvist delar in skrivprocessen i tre faser: förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. Följande tabell 

visar dessa tre stadier och vad de innebär: 

Förstadiet  

Analys av uppgiften Vad ska jag skriva om? För vem? I 

vilket syfte? 

Stoffsamling Samla material 

Sovring/fokusering Vad ska jag ta med av materialet? 

Vad skall jag koncentrera mig på? 

Strukturering/planering I vilken ordning ska jag presentera 

materialet? 

Skrivstadiet  

Formulering Översätta tankar till skrift 

Efterstadiet  

Bearbetning Från utkast till färdig text 

Utskrift  

Korrekturläsning  

Publicering/ev tryckning Texten möter läsaren 

(Strömquist 2007:26) 

 

Dessa tre stadier i skrivprocessen ger en bild av vad vi gör när vi skriver men det betyder inte att det 

är ”ett recept för hur skrivarbete skall gå till” (Strömquist 2007:29). Stadierna kan fungera som ett stöd 

eller ett verktyg för elever i deras skrivundervisning men det är viktigt att understryka att det troligtvis 

finns lika många olika skrivprocesser som det finns skribenter vilket resulterar i att skrivande bör ses 

”som en arbetsprocess med allmängiltig utformning i stort men med individuella och texttypsberoende 

variationer” (Strömquist 2007:29).       

I boken Skrivundervisning –i samspel med litterära texter diskuterar även Berge & Blomqvist (2012) 

skrivprocessen och dess likheter med den retoriska arbetsprocessen. De anser dock att det kan finnas 

vissa problem med att likna de två processerna vid varandra som Strömquist (2007) gjort eftersom 

den retoriska arbetsprocessen ser på skrivande som en linjär process vilket Berge & Blomqvist inte 

tycker att den är. De framhåller däremot att den retoriska arbetsprocessen kan fungera som ett 



   

 

verktyg för att synliggöra olika delar av skrivprocessen och gör det möjligt för eleverna att reflektera 

över sin egen skrivprocess (Berge & Blomqvist 2012:17).  

Tjernberg (2016) beskriver i sin bok Skrivundervisning ett processinriktat skrivande som ett arbetssätt 

som känns igen från Strömquist (2007) och Berge & Blomqvist (2012). Skillnaden är att hon inte liknar 

skrivprocessen vid den retoriska arbetsprocessen utan istället skriver att eleven inleder processen 

med att samla in ett underlag utifrån lärarens inledande undervisning. Nästa steg är att eleven 

planerar sitt skrivande genom att utforma en disposition. Efter detta skrivs texten, men eleven går hela 

tiden in och ut ur sin text och bearbetar texten genom att skriva flera formbara utkast. Genom att både 

läraren och kamrater kommenterar texterna på ett vägledande sätt blir alla i klassrummet delaktiga i 

varandras kunskaper och funderingar. Den processinriktade skrivundervisningen blir därmed ”något 

större eftersom själva skrivprocessen synliggörs för både lärare och elever” (Tjernberg 2016:13).   

   

3.4 PROCESSINRIKTAD OCH PRODUKTINRIKTAD SKRIVUNDERVISNING  

Skrivundervisning inom svenskämnet har historiskt sett präglats av att vara en språkhandling som 

eleven utför individuellt i klassrummet. Under 1960-talet upptäckte forskare dock att skrivande i skolan 

är en aktivitet som påverkas av miljön i skolan där sociala och kognitiva faktorer har betydelse för 

elevers skrivande och lärande. Detta resulterade i att skrivundervisning började betraktas som en 

process på 1970-talet och gick från att vara produktinriktad till att istället vara processinriktad. Den 

färdiga texten var alltså inte längre ett resultat av skrivandet som en lineär företeelse som handlade 

om att skribenten förde ned sina tankar på papperet utan skrivandet ansågs vara en dynamisk 

arbetsprocess där texten växt fram med hjälp av skribentens utveckling av tanke och språk (Berge & 

Blomqvist 2012:11). 

Strömquist (2007) menar att skrivundervisningen i skolan skulle kunna förbättras om den präglades av 

ett processorienterat synsätt istället för ett produktorienterat synsätt som varit överrepresenterat i 

skolans värld hittills. Vid en produktorienterad skrivundervisning är den färdiga produkten (själva 

texten som eleven skrivit) i fokus. Hur skrivprocessen sett ut och tillblivelsen av texten är inte av så 

stort intresse. Detta resulterar i att den text som bedöms av läraren i regel inte är färdig utan värderas 

utifrån hur pass felfri den är. Ett processorienterat synsätt på skolans skrivundervisning där hänsyn tas 

till skrivande som en arbetsprocess skulle innebära ett förnyat synsätt på skrivundervisning. Detta 

skulle i sin tur kunna förändra pedagogiken och didaktiken i våra skolors klassrum (Strömquist 

2007:37-38). 

Dysthe (1996) väljer att jämföra det som hon benämner som ”det monologiska” med ”det dialogiska” 

klassrummet för att visa på skillnaden mellan det traditionella klassrummet som historiskt sett präglats 

av en envägskommunikation och det önskvärda dialogiska där samspelet mellan lärare och elever 

samt mellan eleverna skapar förståelse och kunskap (Dysthe 1996:222).  

 En processinriktad skrivundervisning har goda effekter på elevers utvecklande av sitt språk i andra 

ämnen och framstår som ett inkluderande förhållningssätt som gynnar alla elever. För att detta ska 

vara möjligt krävs det dock att läraren i svenska har goda kunskaper om både lärprocesser och 



   

 

skrivande för att kunna avgöra var eleverna befinner sig i skrivprocessen så att eleverna kan stöttas i 

deras skrivande (Tjernberg 2016:13).  

4. METOD 

4.1 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR  

Urvalet i min enkätundersökning består av tre olika grupper av elever på en gymnasieskola där jag 

utfört min praktik. Antalet elever i den första gruppen är sju stycken och de går första året på Vård- 

och Omsorgsprogrammet. I den andra elevgruppen finns det tio elever som går andra året på Vård- 

och Omsorgsprogrammet. Den tredje elevgruppen består av 19 elever som går första året på 

Naturvetenskapsprogrammet. Urvalet är ett bekvämlighetsurval där jag valt ut elevgrupperna på grund 

av att de är eleverna som jag undervisar på min praktikplats och därför finns tillgängliga för att delta i 

undersökningen (Trost & Hultåker 2016, 31). 

Urvalet som består av elever från både ett yrkesförberedande program och ett högskoleförberedande 

program kan även ses som ett strategiskt urval eftersom det finns en förväntan att svaren ska variera 

mellan dessa grupper (Trost 2012:32). Storleken på urvalet är anpassat till att mängden data som 

samlas in ska vara möjligt att analyseras inom den tidsram som finns för den här undersökningen. 

Dessa avgränsningar medför att urvalet inte är representativt för hela populationen som i detta fall är 

elever som studerar svenska på gymnasiet. Urvalet kan däremot ge en indikation på hur dessa elever 

upplever sin skrivundervisning i svenska (Trost & Hultåker 2016, 37).  

 

4.2 DATAINSAMLINGSMETOD 

Den datainsamlingsmetod jag använt mig av består av en kvalitativ enkätundersökning som delats ut 

till sammanlagt 36 elever som studerar svenska på en gymnasieskola där jag gjort VFU. 

Frågeformuläret inleds av ett kort följebrev där syftet med undersökningen klargörs och lite information 

om vad undersökningen kommer att användas till och att den självklart är anonym (Trost 2012:110-

111). 

Frågekonstruktionen i enkäten är av mestadels kvantitativ karaktär med övervägande slutna frågor där 

svarsalternativen är begränsade. Enligt Johansson-Lindfors (1993) kan det vara användbart att 

använda sig av Likertskalan vid undersökningar som syftar till att ta reda på människors attityder och 

uppfattningar. Jag har valt att använda en femgradig skala av svarsalternativ (1-5) enligt Likertskalan 

eftersom fler svarsalternativ kan göra det problematiskt att överblicka (Dahmström 2000:105). 

Svarsalternativen för fråga 1-8 var följande: Instämmer inte alls (1), 2, Varken eller (3), 4, Instämmer 

helt (5) och Vet ej. Anledningen till varför jag inkluderade vet ej som ett svarsalternativ är att chansen 

är större att respondenterna svarar sanningsenligt att de inte vet om de inte gör det istället för att de 

väljer något alternativ som de inte känner passar in och därmed svarar felaktigt. På detta sätt blir även 

risken för bortfall mindre (Dahmström 2000:104). Svarsalternativen för fråga 9-13 är även de 

konstruerade efter Likertskalan med alternativen Aldrig (1), 2, Ibland (3), 4, Alltid (5) och Vet ej. 



   

 

Svarsalternativen för fråga 14-18 består av fasta påståenden där respondenterna kryssade i det 

alternativ som de ansåg stämde bäst överens med deras uppfattning.  

Frågorna i enkäten består av attityd och åsiktsfrågor som är kopplade till de två frågeställningarna i 

min undersökning (Se avsnitt 1.1). Enkäten har en öppen fråga i slutet för att göra det möjligt för 

respondenterna att utveckla sina svar med hjälp av deras egna ord. Följande nyckelord användes för 

att analysera den sista frågan i enkäten: Planering/Förberedelser och Bearbetning. Dessa ord är 

kopplade till skrivprocessen och användes i arbetet med att analysera respondenternas svar för att 

kunna avgöra om de är medvetna om skrivprocessen och dess olika delar eller inte (Strömquist 

2007:26).  

 

4.3 ANALYSMETOD 

När eleverna hade svarat på enkäterna samlade jag in dem och började föra in svaren på frågorna i 

dataprogrammet Excel. Jag gick igenom svaren på en enkät i taget och gav dem ett nummer som 

kunde identifiera den fysiska enkäten med svaren som fördes in i Excel. Syftet med denna kodning av 

enkäterna var att underlätta överförandet av data till från enkäterna till datorn (Eliasson 2013, 29-30). 

När alla enskilda svar av enkätfrågorna lagts in kunde jag avläsa hur eleverna svarat och därmed se 

hur stor andel som svarat likadant. Jag kunde även se om det var några svar som var avvikande i 

jämförelse med andra. Jag delade sedan in den femgradiga skalan i följande steg: Svarsalternativ 0-2 

ansågs som att eleverna var negativt inställda till frågan, svarsalternativ 3 ansågs som ett neutralt svar 

i frågan och svarsalternativ 4-5 ansågs som positiva svar från eleverna. Denna indelning gjorde det 

sedan möjligt att analysera svaren av frågorna på ett övergripligt sätt. Den sista frågan i 

enkätundersökningen är en öppen fråga där eleverna har möjlighet att skriva ett svar med deras egna 

ord. Nyckelord (Planering/Förberedelse och Bearbetning) användes för att kunna analysera svaren på 

den öppna frågan. Dessa nyckelord är kopplade till skrivprocessen för att kunna avgöra om de är 

medvetna om skrivprocessen eller inte. Om dessa eller liknande ord fanns med i elevernas svar visar 

det på en viss förståelse av skrivprocessens olika delar och skrivandet som ett processinriktat 

arbetssätt (Strömquist 2007:26).  

 

4.4 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Utifrån en etisk synpunkt bör eleverna som svarar på enkäterna informeras om undersökningens syfte 

och vad insamlad data ska användas till. Det är även viktigt att klargöra om enkäterna är anonyma 

eller inte (Patel & Davidsson 2011, 74). De enkäter som jag använder i min undersökning är anonyma 

och detta informerades eleverna om genom att läsa enkätens början där jag skrivit en förklarande text 

där avsikten med undersökningen framgick och att elevernas svar var anonyma och endast skulle 

läsas av mig. Jag berättade även detta muntligt för eleverna i samband med att jag delade ut 

enkäterna till dem.  

 



   

 

5. RESULTAT 
Jag har valt att presentera resultatet i fyra delar som är kopplade till mina två frågeställningar. Den 

första delen består av svaren på frågorna 1-8 och besvarar frågeställningen: Hur upplever eleverna 

sin skrivundervisning? Den andra delen består av svaren på frågorna 9-13 och den tredje delen består 

av svaren på frågorna 14-18. Den sista och avslutande delen består av svaren på fråga 19 som är en 

öppen fråga. Dessa tre delar av enkäten besvarar frågeställningen: Hur ser arbetsprocessen ut när 

elever skriver egna texter? 

 För att få en överblick över samtliga respondenters svar och dessutom se skillnader mellan hur elever 

på Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Vård- och Omsorgsprogrammet (VO) svarade på enkäten 

presenterar jag resultatet i tre stapeldiagram som visar svaren för samtliga respondenter, NA och VO.  

Detta är ett cirkeldiagram över respondenterna och vilket gymnasieprogram som de tillhör. Det totala 

antalet respondenter är 36 stycken varvid 17 stycken går på Vård- och Omsorgsprogrammet och 19 

stycken går på Naturvetarprogrammet. 

 

 

5.1 DEL 1 AV ENKÄTEN- SVAR PÅ FRÅGORNA 1-8 

De inledande frågorna (1-8) i enkäten konstruerades för att besvara den första frågeställningen: Hur 

upplever eleverna sin skrivundervisning? På grund av detta handlar de två första frågorna om lärarens 

förmåga att ha tydliga instruktioner för skrivundervisningen så att eleverna förstår syftet med 

undervisningen och hur de ska gå tillväga för att nå kunskapsmålen. Detta kan även kopplas till 

lärandemål för undervisningen i svenska som står skrivet i Gy 11. Fråga tre och fyra avser att 

undersöka om eleverna upplever att skrivande beskrivs som en process av läroböcker och lärare. 

Frågorna 5-8 riktar sig till vad eleverna har för attityder och uppfattning om sin egen skrivundervisning 

och om de anser att deras skrivande utvecklas positivt av att få respons från en kamrat och genom att 

ge respons till en kamrat.  

Resultatet nedan i form av ett diagram visar att respondenterna svarat följande på fråga 1-8: 
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47% 
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Tabell 1: Svar på frågorna 1-8 samtliga respondenter 

 

Majoriteten av respondenterna kryssade i svarsalternativ 4 eller 5 på de två första frågorna vilket 

innebär att de instämmer eller instämmer helt med att de är vet hur de ska gå tillväga när de ska 

skriva egna texter och att de uppfattar lärarens instruktioner som tydliga. Fråga tre däremot avviker 

från resterande frågor eftersom majoriteten av eleverna svarat svarsalternativ 3 (varken eller), 2 

(instämmer inte), 1 (instämmer inte alls) och vet ej. Alla dessa svarsalternativ är på den låga delen av 

skalan vilket är negativt och hela 33 % har svarat vet ej. Detta visar på att många av eleverna inte 

upplever att skrivande beskrivs som en process i de läroböcker de använder. I frågan efter svarar 14 

% att de inte upplever att läraren som undervisar i svenska beskriver skrivande som en process. 

Däremot anser majoriteten av eleverna att den undervisande läraren gör just det. Resultatet av fråga 5 

och 6 visar att många av eleverna är positivt inställda till både att få respons på sina texter och att ge 

respons till sina kamrater. Fråga 7 och 8 visar dock att ungefär hälften har svarat att de upplever det 

som lätt att arbeta med att skriva egna texter och lätt att börja skriva egna texter. 

Följande diagram nedan (tabell 2) visar resultatet av samma frågor som förklarats ovan, men detta är 

enbart resultaten av svaren som eleverna på Naturvetarprogrammet angett.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Tabell 2: Svar på frågorna 1-8 NA-programmet 

 

 

De resultat som skiljer sig från det första diagrammet där samtliga respondenter svarat är att alla utom 

5 % av eleverna som går NA-programmet uppfattar lärarens instruktioner som tydliga. Siffran för de 

som svarat vet ej på fråga tre är 21 % i denna elevgrupp i jämförelse med den förra där siffran var 

hela 33 %. Resultaten på de övriga frågorna liknar det som jag redogjort för ovan gällande samtliga 

elever. 

Diagrammet nedan (tabell 3) visar resultatet av vad eleverna på Vård- och Omsorgsprogrammet 

svarat på enkätfrågorna 1-8. 

Tabell 3: Svar på frågorna 1-8 VO-programmet 

 



   

 

Resultatet på de två första frågorna visar att fler elever som går på VO-programmet svarar att de är 

osäkra på hur de ska gå tillväga när de ska skriva egna texter och i deras uppfattning av tydlighet i 

deras lärares instruktioner än eleverna som går på NA-programmet. Siffrorna för fråga 4 och 5 är hög 

för denna elevgrupp eftersom den visar att 47 % inte vet om lärande beskrivs som en process i deras 

läroböcker och 24 % inte vet om deras lärare beskriver skrivande som en process. Dessa siffror är 

betydligt högre i den här elevgruppen än bland de elever som går NA-programmet. Resultatet på de 

resterande fyra frågorna liknar i stora drag resultatet för samtliga elever och för eleverna som går NA-

programmet.  

 

5.2 DEL 2 AV ENKÄTEN – SVAR PÅ FRÅGORNA 9-13  

Den andra delen av enkäten utgörs av frågorna 9-13 och konstruerades för att besvara min andra 

frågeställning: Hur ser arbetsprocessen ut när elever skriver egna texter? Frågorna i enkäten är 

inriktade på skrivprocessens skrivstadie där texten skrivs ned och efterstadie där texten bearbetas 

genom att skribenten tar hjälp av andra och går ut och in i sin egen text för att eventuellt kunna 

utveckla den (Strömquist 2007:26). I denna del presenterar jag resultatet av enkätfrågorna på samma 

sätt som i föregående del där jag inledningsvis redogör för samtliga respondenter och sedan går 

vidare till de olika gymnasieprogrammen för att se på eventuella skillnader dem emellan.  

Följande diagram (tabell 4) visar resultatet av samtliga respondenters svar på fråga 9-13: 

Tabell 4: Svar på frågorna 9-13 samtliga respondenter 

 

Resultatet på fråga 9 visar att en klar majoritet av samtliga elever inte är positivt inställda till frågan: 

Under tiden du skriver på din text, får du någon respons av din lärare? De flesta (50 %) har svarat att 

de får respons av läraren ibland, medan 11 % har svarat att de nästan aldrig (svarsalternativ 2) får 

respons av läraren. I nästa fråga visar resultatet att majoriteten av eleverna anser att respons av 



   

 

läraren under arbetet med texten bidrar till att förbättra deras texter. Detta visar möjligtvis att eleverna 

har insett att texterna förbättras med hjälp av lärarens kommentarer, men att eleverna sällan får 

kommentarer under arbetets gång. Resultatet av fråga 11 och 12 visar att eleverna är uppdelade i en 

relativt jämn fördelning där hälften upplever att de får respons av en kamrat under tiden de skriver på 

sina texter vilket förbättrar dem, medan den andra hälften upplever att de får det ibland och en del av 

dessa aldrig upplever att de får respons av en kamrat medan de skriver på sina texter. Resultatet av 

fråga 13 visar att många av eleverna använder kommentarer från läraren för att förbättra deras texter 

vilket är positivt.  

Följande diagram nedan (tabell 5) visar resultatet av eleverna som går på NA-programmet: 

Tabell 5: Svar på frågorna 9-13  NA-programmet 

 

Resultatet på fråga 9 visar att eleverna som går på NA-programmet till en större del än gruppen med 

samtliga elever anser att de inte får respons av läraren under tiden de skriver på sina texter. 

Resultatet av fråga 10 liknade resultatet som redogjordes för gruppen med samtliga respondenter. 

Resultatet på fråga 11 visar att hela 58 % av eleverna på NA-programmet anser att de bara ibland får 

respons av en kamrat vilket är en högre siffra än i gruppen för samtliga respondenter. Frågorna 12 

och 13 har liknande resultat som gruppen för samtliga respondenter.  

Följande diagram nedan visar resultatet av vad eleverna som går på VO-programmet svarade på 

frågorna 9-13: 

 

 

 



   

 

Tabell 5: Svar på frågorna 9-13  VO-programmet 

 

Resultatet på fråga 9 visar en stor skillnad mellan den här elevgruppens svar och Na-programmets 

elevers svar på samma fråga. VO-programmets elever anser till en högre grad än NA-programmets 

elever att de får respons av läraren under tiden de skriver på sina texter. Fråga 10 skiljer sig nästan 

ingenting i resultat mellan de olika elevgrupperna. Däremot anser VO-programmets elever att de till en 

högre grad får respons av en kamrat medan de skriver sina texter (fråga 11) än vad eleverna på NA-

programmet anser att de får. Resultatet av fråga 12 visar att VO-programmets elever och NA-

programmets elever anser att respons från en kamrat under arbetet med en text bidrar till att förbättra 

deras texter. Båda elevgrupperna har relativt höga siffror gällande detta. Det är ingen större skillnad 

mellan elevgrupperna i den sista frågan, utan samtliga anser att kommentarerna från läraren används 

till att förbättra deras texter.  

 

5.3 DEL 3 AV ENKÄTEN–SVAR PÅ FRÅGORNA 14-18 

Den tredje delen av enkäten avser också att besvara frågeställningen: Hur ser arbetsprocessen ut när 

elever skriver egna texter? Frågorna är av en annan karaktär än de andra i enkäten, men det är ett 

medvetet val eftersom jag i detta avsnitt konstruerat frågor med förbestämda påståenden som 

respondenterna skulle ta ställning till. Med tanke på att frågorna ser så olika ut presenterar jag dem i 

sin helhet nedan med svar från samtliga elever (totalt), från elever på Naturvetenskapsprogrammet 

och från elever på Vård- och Omsorgsprogrammet.  

14. Hur arbetar du med att skriva egna texter i svenska? 

 Totalt NA VO 

Enskilt  94 %   100 %  88 % 



   

 

I grupp 6 %    0 %  12 % 

I helklass  0 % 0 % 0 % 

Annat 0 % 0 % 0 % 

 

15. Kryssa i de alternativ som passar bäst. När du skriver egna texter, lämnar du in dem och får… 

    Totalt NA VO 

Tillbaka den med kommentarer från läraren          69 % 63 % 76 % 

Tillbaka den med ett betyg utan att ha fått bearbeta texten 31 %  37 % 24 % 

Tillbaka den med kommentarer från en kamrat  0 % 0 % 0 % 

 

16. Hur förbereder du dig när du får en skrivuppgift som innebär att du ska skriva en egen text? 

   Totalt NA VO 

Börjar skriva direkt på texten   58 %  47% 71 % 

Skriver en mindmap/tankekarta  14 % 11 % 18 % 

Skriver korta anteckningar   17 %  32 % 0 % 

Inte alls    11 %  11 % 12 % 

 

17. Hur många lektioner arbetar du oftast med varje text när du skriver egna texter? 

  Totalt NA VO 

1 lektion   0 %  0 % 0 % 

2-3 lektioner   44 % 37 % 53 % 

3-4 lektioner   42 % 47 % 35 % 

4-5 lektioner eller längre  14 %  16% 12% 

 

18. Hur många gånger lämnar du oftast in en text för bearbetning innan du lämnar in den slutgiltiga 

versionen av en text? 

    Totalt NA VO 

lämnade inte in texten för bearbetning  42 %  32% 53% 

lämnade in 1 gång   50 %  68% 29% 

lämnade in 2 gånger   8 %   0% 18%  

lämnade in 3 gånger     0% 0% 0%      



   

 

Här följer en sammanfattande text om de olika frågorna 14-18 där jag valt att kommentera skillnader 

mellan elevgrupperna om jag funnit dem intressanta för undersökningen. 

På fråga 14 svarade alla respondanter utom 2 stycken att de arbetar enskilt med att skriva texter. De 

två som inte svarade att de arbetade enskilt svarade att de arbetade i grupp och de eleverna går på 

VO-programmet. 

På fråga 15 svarade respondenterna följande: 69 % av eleverna fick tillbaka texten med kommentarer 

från läraren och 31 % fick tillbaka den med ett betyg utan att ha fått bearbeta texten.  

 Fråga 16 visade att 58 % började skriva direkt på texten, 11 % förberedde sig inte alls på att skriva 

texten, 14 % skriver en mindmap och 17 % skriver korta anteckningar. Vid en jämförelse mellan de 

olika elevgrupperna visar resultatet att 71 % av VO-programmets elever börjar skriva direkt på texten 

medan 47 % av NA-programmets elever gör detsamma. Resultatet på den här frågan visade en 

betydlig skillnad mellan elevgrupperna. 

På fråga 17 svarade respondenterna att 44 % skriver på en text 2-3 lektioner, 42 % skriver 3-4 

lektioner och 14 % skriver på en text 4-5 lektioner eller längre.  

Fråga 18 visade följande resultat: 42 % lämnade inte in texten alls för bearbetning innan de lämnade 

in den slutgiltiga versionen av en text, 50 % av eleverna lämnade in texten för bearbetning en gång 

och 8 % lämnade in texten två gånger för bearbetning.  

 

5.4 DEL 4 AV ENKÄTEN-SVAR PÅ FRÅGA 19 

Fråga 19 i enkäten lyder som följer: Beskriv kortfattat hur du går tillväga när du skriver din text. 

På grund av att den här frågan är öppen för eleverna att skriva ett svar utifrån deras upplevelser av 

hur de går tillväga när de skriver en text är svaren varierade. En del har bara skrivit några ord som 

”Jag skriver det läraren vill ha” medan andra utförligt har beskrivit hur de går tillväga vilket kan 

härledas till de olika faserna av skrivprocessen. Syftet med frågan är att se om eleverna använder sig 

av skrivprocessens olika faser när de skriver en text. Jag har därför valt ut vissa nyckelord i elevernas 

svar som visar på att de arbetar med texter på ett processinriktat sätt. Dessa nyckelord är: 

Planering/Förberedelser och Bearbetning. Med utgångspunkt av dessa nyckelord kunde jag avläsa att 

eleverna på Naturvetarprogrammet planerar eller förbereder sig 12 av 19 elever när de ska skriva en 

text. När de har skrivit klart texten bearbetar 14 av 19 elever texterna på olika sätt. På Vård- och 

Omsorgsprogrammet planerar 4 av 17 elever vad de ska skriva och bara två elever skriver att de 

bearbetar sina texter.  

6. DISKUSSION 
I följande diskussion kommer jag att diskutera resultaten utifrån de två frågeställningar som jag 

grundat min undersökning på och därmed lyfta de resultat som jag anser är bidragande till att skapa 



   

 

en intressant diskussion tillsammans med det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen kring 

processorienterad skrivundervisning. 

 

6.1 HUR UPPLEVER ELEVERNA SIN SKRIVUNDERVISNING? 

Av resultaten på frågorna i den första delen av enkäten framgår det att det finns en skillnad mellan 

Vård- och Omsorgsprogrammets elever och Naturvetarprogrammets elever gällande hur de upplever 

sina lärares instruktioner när de ska skriva egna texter. VO-programmets elever upplever att deras 

lärare inte är så tydlig i sina instruktioner medan den andra elevgruppen som går på 

Naturvetarprogrammet anser att deras lärare är relativt tydlig. I ett klassrum där lärare och elever 

arbetar med ett processorienterat skrivande är samspelet mellan elever och lärare viktigt (Dysthe 

1996:222). En tydlighet från läraren som undervisar i svenska bidrar till att eleverna är medvetna om 

varför de utför vissa skrivuppgifter och vilka lärandemål de har att sträva efter. Den processinriktade 

skrivundervisningen blir därmed ”något större eftersom själva skrivprocessen synliggörs för både 

lärare och elever” (Tjernberg 2016:13). När begreppet skrivprocessen eller skrivandet som process 

beskrivs för eleverna i läroböcker eller av de undervisande lärarna synliggörs skrivandet som den 

process som det faktiskt är att skriva. Många av eleverna, och i synnerhet eleverna som går på Vård- 

och Omsorgsprogrammet känner inte till skrivandet som en process. Jag drar den slutsatsen eftersom 

många av dem svarade att de inte visste om skrivandet beskrivs som en process i de läroböcker de 

använder eller av deras undervisande lärare. Wikman (2004), Wesslén (2008) och Fors & Roininen 

(2007) har alla undersökt skrivande som en process och om eleverna arbetar processinriktat, men 

resultaten av deras undersökningar har visat att eleverna inte gör det vilket möjligtvis kan kopplas till 

svaren på fråga tre och fyra eftersom mycket tyder på att eleverna inte arbetar medvetet med 

skrivande utifrån skrivprocessen om de inte upplever att skrivprocessen nämns i läroböcker eller är en 

del av lärarens undervisning. Kan lärares okunskap om processinriktad skrivundervisning härledas till 

avsaknaden av skrivandet beskrivet som en process i läroplanen (Gy 11)? Skulle möjligtvis 

svensklärare arbeta mera processinriktat om läroplanen var tydligare i sin formulering? Det kan 

mycket väl vara så, men det är samtidigt lärarens ansvar att ständigt hitta nya sätt att bedriva sin 

undervisning på och vara öppen för nya utmaningar. Något som de två elevgrupperna delade var 

deras positiva inställning till respons och deras uppfattning att deras texter förbättras genom att få 

respons av både kamrater och läraren. Tjernberg (2016) menar att vägledande respons som ges av 

både kamrater och lärare bidrar till att alla i klassrummet blir delaktiga i varandras kunskaper och 

funderingar. Detta kan i sin tur härledas till det sociokulturella perspektivet där Vygotskij menar att 

människan utvecklar sina högre mentala funktioner genom social interaktion med andra människor. 

När vi människor samspelar med varandra absorberar vi sätt att tänka, bete oss eller resonera vilket 

leder till att vi tar till oss nya kunskaper med hjälp av andra människor (Hansén & Forsman 2017:168-

169). 

 

 



   

 

6.2 HUR SER ARBETSPROCESSEN UT NÄR ELEVER SKRIVER EGNA TEXTER? 

De resterande delarna av enkäten besvarar frågeställningen ovan gällande hur arbetsprocessen ser ut 

när elever skriver egna texter. Resultatet visar att eleverna upplever att deras lärare inte ger dem 

feedback och kommentarer i den utsträckning de önskar under tiden de skriver sina egna texter. 

Strömquist (2007) delar in skrivprocessen i tre faser: förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. Denna 

process stannar av och avbryts om eleverna upplever att de inte får kommentarer som de gärna vill ha 

och kanske behöver för att komma vidare med sin text. Detta framgår tydligt av resultatet på fråga 13 

där majoriteten av eleverna använder lärarens kommentarer till att förbättra sina texter. Eleverna 

verkar ha förstått fördelarna med respons och har enligt resultatet av undersökningen en förståelse för 

att respons i olika former bidrar på ett positivt sätt till att förbättra deras texter. 

Den öppna frågan i slutet visar att många av eleverna på Naturvetarprogrammet beskriver arbetet 

med att skriva texter som en process eftersom de är medvetna om de olika faserna som Strömquist 

(2007) förespråkar. På Vård- och Omsorgsprogrammet däremot har eleverna inte samma kunskaper 

när det gäller att planera sitt eget skrivande och sedan bearbeta sin text. Detta är intressant eftersom 

de elever som går Vård- och Omsorgsprogrammet består av två små grupper av elever där läraren 

skulle kunna arbeta med en processinriktad skrivundervisning om hen hade kunskap om den och 

motivation att förändra sin undervisning. Bergman (2007) menar att detta kan kopplas till att 

svenskämnet därmed kan framstå ”som ett problematiskt ämne där traditioner och värderingar har ett 

starkt grepp och där ny forskning har svårt att få genomslag” (Bergman 2007:331). På 

Naturvetarprogrammet är eleverna i årskurs 1 totalt 25 stycken (men det var bara 19 som kunde svara 

på min enkät) så det är en betydligt större klass än de andra elevgrupperna. 

Jag anser att resultatet visar att eleverna stundtals använder sig av ett processinriktat skrivande när 

de skriver egna texter. En del verkar som sagt göra det utan att reflektera över begrepp som 

skrivprocess, medan majoriteten av eleverna i undersökningen till exempel börjar skriva på en text 

utan förberedelser eller planer. När hela 31 % av samtliga respondenter lämnar in en text och får 

tillbaka den med ett betyg utan att ha fått bearbeta den är varken elever eller lärare i närheten av att 

arbeta med processinriktad skrivundervisning. Då är det snarare en produktinriktad undervisning som 

råder i klassrummen. Vid en produktorienterad skrivundervisning är den färdiga produkten (själva 

texten som eleven skrivit) i fokus. Hur skrivprocessen sett ut och tillblivelsen av texten är inte av så 

stort intresse. Detta resulterar i att den text som bedöms av läraren i regel inte är färdig utan värderas 

utifrån hur pass felfri den är (Strömquist 2007:37-38). Jag är beredd att hålla med Wesslén (2008) 

som drar slutsatsen att processkrivande inte fått samma genomslagskraft på gymnasiet som den fått 

inom skrivforskning, där det processorienterade arbetssättet sedan länge är etablerat som ett 

problemlösande sätt att se på skrivande (Wesslén 2008:25). Jag antar att det behövs en medvetenhet 

hos lärare om skrivprocessen och processorienterad skrivundervisning där lärare ändrar sin syn på 

lärande till ett perspektiv på språk där dialogen mellan människor och mellan texter är central 

(Holquist 2002:14). Genom att koppla Bachtins dialogism där det språkliga samspelet mellan 

människor är det mest centrala till klassrummet och undervisning blir det tydligt att mening och 

förståelse uppstår på grund av att ”vi” skapar mening och inte enskilda individer. Det är alltså i 



   

 

samspelet mellan den som talar och mottagaren som mening och förståelse uppstår (Dysthe 

1996:65). 

Resultatet i denna undersökning visar att många elever men långt ifrån alla arbetar enligt 

skrivprocessen, men de är möjligtvis inte fullt medvetna om vad själva begreppet innebär och vikten 

av dess betydelse för deras eget skrivande. Det behövs dock vidare studier i ämnet för att kunna dra 

några egentliga slutsatser av en sådan här typ av undersökning. Det hade varit intressant att intervjua 

de lärare som undervisar de klasser som medverkar i studien för att se om deras upplevelser stämmer 

överens med elevernas. 

 Avslutningsvis anser jag, precis som Dysthe (1996) och Strömquist (2007) att det är dags för 

skrivundervisningen att förändras mot ett processinriktat arbetssätt som präglas av ett dialogiskt 

synsätt där samspelet mellan människor genererar kunskap och medvetenhet (Dysthe 1996:222). 

Som blivande svensklärare ska jag försöka anamma ett processinriktat arbetssätt i klassrummet 

eftersom jag genom denna undersökning har sett vilka fördelar som finns med detta synsätt. Denna 

förnyelse av skrivundervisningen skulle dessutom kunna leda till att andra ämnen påverkas positivt av 

att eleverna utvecklar sitt språk, eftersom skrivande finns i så många av skolans olika ämnen 

(Tjernberg 2016:13). 
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Bilaga 1: 

 

Jag heter Jessica Englund och studerar på programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 

och i juni planerar jag att ta min examen som gymnasielärare i svenska. För närvarande skriver jag på 

mitt examensarbete som handlar om elevers upplevelser av skrivundervisning i svenska. Jag skulle 

vara tacksam om ni besvarade följande enkät som är anonym och därmed blir en del av mitt 

examensarbete. Enkäterna kommer endast att läsas av mig och användas i forskningssyfte.  

Tack på förhand! 

Jessica 

 

Enkät om skrivundervisning 

 

 

Gymnasieprogram:                                         

 

Årskurs:    1☐  2☐  3☐ 

 

Ringa in det svar som passar bäst 

 

  Instämm

er inte 

alls 

 
Varken 

eller 
 

Instämm

er helt 
Vet ej 

1 Vet du hur du ska gå tillväga 

när du ska börja skriva en 

egen text i ämnet svenska? 

1 2 3 4 5 ☐ 

2 Vanligvis, uppfattar du 

lärarens instruktioner som 

tydliga när du ska skriva egna 

texter? 

1 2 3 4 5 ☐ 



   

 

3 Beskrivs skrivande som en 

process i de läroböcker du 

använt? 

1 2 3 4 5 ☐ 

4 Beskrivs skrivande som en 

process av läraren som 

undervisar i svenska? 

1 2 3 4 5 ☐ 

5 När jag ger respons 

(kommentarer) till en kamrat 

hjälper det mig att förbättra 

min egen text? 

1 2 3 4 5 ☐ 

6 Anser du att få respons 

(kommentarer) på din text 

bidrar till at utveckla ditt 

skrivande? 

1 2 3 4 5 ☐ 

7 Upplever du att det är lätt att 

arbeta med att skriva egna 

texter i svenskämnet? 

1 2 3 4 5 ☐ 

8 Upplever du att det är lätt att 

börja skriva egna texter i 

svenskämnet? 

1 2 3 4 5 ☐ 

 

 

 

  Aldrig  Ibland  Alltid Vet ej 

9 Under tiden du skriver på din 

text, får du någon respons 

av läraren? 

1 2 3 4 5 ☐ 

10 Anser du att respons från 

läraren under arbetet med 

texten bidrar till att förbättra 

din text? 

1 2 3 4 5 ☐ 



   

 

11 Under tiden du skriver på din 

text, får du någon respons 

av en kamrat? 

1 2 3 4 5 ☐ 

12 Anser du att respons från en 

kamrat under arbetet med 

texten bidrar till att förbättra 

din text? 

1 2 3 4 5 ☐ 

13 När du får tillbaka din text 

med kommentarer från 

läraren användur du dessa 

kommentarer till att förbättra 

din text? 

1 2 3 4 5 ☐ 

 

14. Hur arbetar du med att skriva egna texter i svenska?      

           Kryssa i det/de alternativ som passar bäst                     

           Enskilt ☐                          I grupp (Max 4 peroner) ☐                I helklass ☐               Annat ☐ 

    

15. Kryssa i det/de alternativ som passar bäst. 

                När du skriver egna texter, lämnar du in dem och får… 

☐ Tillbaka den med kommentarer från läraren           

☐ Tillbaka den med ett betyg utan att ha fått bearbeta texten (skriva om de delar som kunde 

förbättras) 

☐ Tillbaka den med kommentarer från en kamrat 

      

 16. Hur förbereder du dig när du får en skrivuppgift som innebär att du ska skriva en egen text?  

             ☐ Börjar skriva direkt på texten           ☐ Skriver en mindmap/tankekarta 

☐ Skriver korta anteckningar               ☐  Inte alls 

 

 

17. Hur många lektioner arbetar du oftast med varje text när du skriver egna texter? 



   

 

  ☐  1 lektion          ☐ 2-3 lektioner       ☐ 3-4 lektioner     ☐ 4-5 lektioner eller längre 

 

18.  Hur många gånger lämnar du oftast in en text för bearbetning innan du lämnar in den slutgiltiga 

versionen av en text?  

☐1               ☐  2               ☐  3           ☐  0  (=jag lämnar in den utan att ha bearbetat texten) 

 

19.  Beskriv kortfattat hur du går tillväga när du skriver en text.  

 

_____________________________________________________________________________________________

_______________                                                                                                                                                          . 


