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Abstract 

 

This study investigates how six Swedish teachers in upper secondary school apply terms and assessment 

of written school assignments produced in the course Swedish 1. In addition, the participants’ arguments 

as to why they are working as they do are highlighted. The study takes on the perspective of 

phenomenography and an interview study is implemented. The data is analysed according to 

phenomenography, striving to identify and describe variation. The results show that there are three 

different ways of working with writing among the participants: 1) texts that are to be graded are only 

produced in school, 2) texts that are to be graded are mainly produced in school and 3) texts that are to be 

graded are produced both in and out of school. Four arguments are used as explanations. Reliability and 

the importance of pupil attendance are used by all participants; equivalence and lack of course time are 

only used by some. Based on the results, possible advantages and disadvantages of different ways of 

working with writing are discussed.      
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1 Inledning 

Enligt styrdokumenten ska undervisningen i svenska på gymnasiet ge eleverna ”rikliga 

tillfällen att [...] skriva” (Skolverket, 2011a:160). Eleverna ska få möjlighet att utveckla 

sin förmåga att uttrycka sig i skrift för att kunna kommunicera på ett lämpligt sätt i 

vardagen, arbetslivet och vidare studier. Utöver detta ska undervisningen också 

”stimulera elevernas lust att [...] skriva” (Skolverket, 2011a:160). Skrivande är med 

andra ord en central del i svenskämnet på gymnasiet och bör rimligtvis utgöra en del av 

lärarnas betygsunderlag vid betygssättning i slutet av kurserna.    

 

Att skriva texter kan dock ta mycket tid, vilket är något som lärare verkar hantera på 

olika sätt när det gäller betygssättning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) har jag mött vissa lärare som endast tar med texter skrivna på lektionstid i 

betygsunderlaget, medan andra lärare tar alla texter som elever har producerat i 

beaktande vid betygssättning, oavsett om texten har producerats i skolan eller hemma. 

Diskussionen om elevers möjligheter att skriva skoluppgifter hemma förs även på 

sociala medier. I gruppen ”Svensklärarna” på Facebook är det exempelvis ett 

återkommande diskussionsämne och ett flertal lärare deltar för att informera om sin syn 

i frågan. Majoriteten verkar vara av uppfattningen att texter som ska bedömas 

summativt och t.ex. användas som betygsunderlag ska skrivas på lektionstid, men denna 

syn delar inte alla. Hur lärare praktiskt strukturerar skrivuppgifter, deras tidsramar och 

elevers möjligheter att skriva hemma verkar variera – något som belyses i detta 

examensarbetes huvudtitel som är ett citat hämtat från en av de intervjuer som har 

genomförts med svensklärare i denna studie. 

 

Hemuppgifter i skolan är något som också har lyfts fram i andra sammanhang. I artikeln 

”Vem betygsätter du: eleven eller föräldrarna?” (Lindgren, 2018) belyses tre olika 

personers perspektiv i frågan om hur mycket hjälp en elev ska få. Bland annat intervjuas 

en lärare som menar att det alltid finns en risk att elever får för mycket hjälp med 

skoluppgifter om de skrivs hemma. Samtidigt framhåller han att många elever troligen 

presterar bättre hemma och diskuterar därmed om man bör ”misstänka eller tro gott om 

sina elever” (Lindgren, 2018). Även Alm (2014:78) skriver om hemuppgifter ur ett 

likvärdighetsperspektiv. Hon är kritisk till konceptet hemuppgifter och menar att det 

inte går att säkerställa en likvärdig skola för alla elever eftersom det saknas en 

gemensam syn kring hur dessa ska användas bland lärare.  

 

I denna studie undersöks svensklärares syn på villkor för och bedömning av skriftliga 

skoluppgifter utifrån en fenomenografisk forskningsansats. Syftet är att ta reda på hur 

lärare arbetar med skriftliga skoluppgifter och varför de gör på det sättet. Eftersom 

skrivande utgör en stor del av ämnet svenska på gymnasiet är det intressant att 

undersöka vilka förutsättningar gällande produktionsställe och produktionstid som 

elever ges i sitt skrivande. Det är rimligt att anta att svensklärare kan arbeta med 

skrivande på ett antal olika sätt. En beskrivning av denna variation bidrar till ökad 
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kunskap om och förståelse för hur skrivande i skolans svenskämne fungerar och kan 

leda till en diskussion kring huruvida elevers olika förutsättningar ger möjlighet till 

likvärdig utbildning och betygssättning.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur några svensklärare i gymnasiet hanterar villkor 

för och bedömning av skriftliga skoluppgifter som elever producerar i kursen Svenska 

1, samt att belysa de deltagande svensklärarnas bakomliggande argument för sitt valda 

arbetssätt.  

 

För att uppnå syftet utgår studien ifrån följande frågeställningar:  

 

• Vilka villkor för produktionsställe och produktionstid ställer svensklärarna i sina 

skrivuppgifter i Svenska 1?  

• Hur bedömer svensklärarna skriftliga skoluppgifter som elever skriver när de 

befinner sig utanför skolan? 

• Hur motiverar svensklärarna sina arbetssätt? Finns det ett 

likvärdighetsperspektiv i deras motiveringar? 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras vad styrdokumenten uttrycker om skrivande i svenska, om 

bedömning och om likvärdighet. Genom detta belyses också relevanta begrepp för 

denna studie.  

2.1 Skrivuppgifter i skolan 

2.1.1 Skrivande i svenska enligt styrdokumenten 

I ämnesplanen för svenska på gymnasiet finns nio kunskaps- och förmågemål som 

undervisningen i samtliga svenskkurser ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Av 

dessa går fyra att tydligt koppla till skriftlig produktion:  

 

• Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter 

som fungerar väl i sitt sammanhang. 

• Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt 

planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation i övrigt. 

• Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna 

texter med utgångspunkt i det lästa. 

• Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa

     (Skolverket, 2011a:161) 

 

Ämnesplanen klargör också att undervisningen ska erbjuda elever rikliga tillfällen att 

skriva för att utveckla nödvändiga kommunikativa kunskaper, samtidigt som den ska 

stimulera elevers lust att skriva. Elever ska även ges tillfälle att bearbeta sina texter med 

stöd av andra (Skolverket, 2011a:160). Den senare formuleringen anknyter till idén om 

skrivprocessen, dvs. att skrivande är en process som kräver omskrivningar. Bearbetning 

blir inom ett sådant synsätt viktigt för att skrivprodukten ska bli ”så fulländad som 

möjligt” (Ask, 2012:42). 

 

I den gymnasiegemensamma kursen Svenska 1 ska elever på olika sätt arbeta med 

skrivande. Det centrala innehållet framhåller bland annat produktion av argumenterande 

texter, textbearbetning, språkriktighet, anpassning till sammanhang samt citat- och 

referatteknik. Där står det även att undervisningen ska behandla ”skriftlig framställning 

av texter för kommunikation, lärande och reflektion” (Skolverket, 2011a:162), vilket i 

kommentarmaterialet förklaras med att texter har olika funktioner och riktar sig 

antingen till en tänkt läsare eller till skribenten själv (Skolverket, 2011b). Fokus för 

skrivande i Svenska 1 ligger således på att skriva för att informera eller påverka och att 

skriva som en del i en lärandeprocess för att utveckla och organisera sina egna tankar 

och kunskaper. Skönlitterärt skrivande har inte samma tyngd i kursen (Skolverket, 

2011b).  
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Styrdokumenten framställer alltså skrivande i svenskämnet som en central färdighet 

eftersom elever har nytta av det både personligt och professionellt. Det ses främst som 

ett verktyg för kommunikation, tanke och reflektion, men enligt ämnets syfte ska elever 

genom undervisningen även stimuleras till att finna skrivandet lustfyllt. Det finns dock 

inga uttryck för exakt hur undervisning i skrivande ska struktureras. Inte heller några 

uttryck för var eleverna ska producera texter eller hur lång tid de bör ha på sig går att 

finna, mer än i formuleringen ”rikliga tillfällen att […] skriva” (Skolverket, 2011a:160). 

Hur skrivandet genomförs är således upp till varje enskild lärare att planera. 

2.1.2 Tids- och uppgiftsorientering i skolan 

Sjöberg och Westlund (2005:6) belyser två begrepp som har betydelse i skolan: 

tidsorientering och uppgiftsorientering. De menar att skolan är tidsorienterad i den 

bemärkelsen att det som görs styrs av tiden. Det är alltså klockan som bestämmer när 

arbetsuppgifter ska avslutas. Till skillnad från detta beskrivs uppgiftsorientering som att 

uppgifter tar den tid som behövs för att de ska färdigställas. Tiden är därmed inte av lika 

stor betydelse. Sjöberg och Westlund (2005:7) lyfter fram att uppgiftsorientering 

fungerar väl i exempelvis lantbruket, medan det inom skolvärlden förr ansågs mer 

effektivt och hanterbart att utgå från tidsorientering eftersom många människor skulle 

utföra samma arbetsuppgifter på samma plats. Traditionellt har elevers skolscheman 

således utgått från tidsorientering och det har därför funnits en tydlig gräns mellan 

skoltid och fritid. Sjöberg och Westlund (2005:7) framhäver dock att skolan i början av 

2000-talet såg ut att bli mer uppgiftsorienterad och gränsen mellan skola och fritid mer 

flytande. De belyser exempelvis en proposition från Skolverket år 1997 där det står att 

”skolans fokus på tid och tidsbundenhet ska minska till förmån för kursinnehållet och 

uppgiften” (Sjöberg & Westlund, 2005:7).    

2.2 Bedömning 

2.2.1 Bedömning och betyg 

Bedömning och betyg är två begrepp som används genomgående i denna studie, vilket 

gör att en distinktion mellan begreppen är av relevans. Genom ett omfattande 

forskningsarbete har Jordan och Putz (2004) tagit fram ett ramverk som består av tre 

typer av bedömning, vilka kan hjälpa till att reda ut begreppen. Dessa är inherent, 

diskursiv och dokumentarisk bedömning. Inherent bedömning är ständigt närvarande 

och kan förstås som implicita, icke-verbala signaler som vi tolkar, exempelvis att välja 

att omformulera sig när någon vi talar med ser förvirrad ut (Jordan & Putz, 2004:348). 

Diskursiv bedömning är explicit och sker oftast inom en grupp för att exempelvis 

utvärdera hur nuläget ser ut och vad nästa steg blir (Jordan & Putz, 2004:350). 

Dokumentarisk bedömning är den som sker när kunskaper och prestationer ska bedömas 

med en symbol av något slag (Jordan & Putz, 2004:351), som exempelvis i slutet av 

kurserna på gymnasiet i och med betygssättning. Bedömning är alltså ständigt 
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närvarande och inom skolvärlden är det olika typer av bedömningar som leder fram till 

ett betyg. Betyg är således slutresultatet av olika typer av bedömningar.  

 

Vad gäller begreppet bedömning görs även en skillnad mellan formativ och summativ 

bedömning, eller med andra ord ”bedömning för lärande” respektive ”bedömning av 

lärande” (Skar, 2013:4). Skolverket förklarar formativ bedömning som att samla in 

information för att förbättra undervisningen och för att ”följa och främja elevers 

kunskapsutveckling” (Skolverket, 2018:16). Syftet med summativa bedömningar är att 

kontrollera kvaliteten på elevers kunskaper och prestationer i förhållande till de 

kunskapskrav som finns för en viss kurs. Skar (2013:4) ger i sin avhandling ett tydligt 

exempel på hur dessa begrepp kan förstås:  

 

Ett sätt att översätta termerna är att tänka med hjälp av begrepp från skrivprocesspedagogik: 

Kommentarer till utkast involverar en bedömning av måluppfyllelse och användning av 

bedömningsinformationen som syftar till att förbättra texten. Betyg/slutkommentar på den färdiga 

texten involverar också en bedömning av måluppfyllelse, men denna gång användning av 

bedömningsinformationen i syfte att göra en slutvärdering. (Skar, 2013:4) 

 

I skolsammanhang är formativ bedömning en del av en process som syftar till att ta reda 

på var en elev befinner sig i sitt lärande, vad nästa steg blir och hjälpa eleven att nå dit, 

vilket delvis påminner om Jordans och Putz’ beskrivning av diskursiv bedömning. 

Summativ bedömning sker efter att processen är slut för att ta reda på vad en elev har 

lärt sig, vilket har likheter med det Jordan och Putz benämner dokumentarisk 

bedömning. Med denna terminologi är det i den här studien i första hand den 

dokumentariska och summativa bedömningen av skriftliga skoluppgifter som är av 

intresse.  
 

2.2.2 Reliabilitet och validitet 

Det finns ett antal grundläggande principer för bedömning. I EALTA guidelines for good 

practice in language testing and assessment, framtagen av European Association for 

Language Testing and Assessment, belyses respekt för elever, ansvar/tydlighet, rättvisa 

och tillförlitlighet (EALTA, 2006:1). Dessa begrepp återspeglas även i Skolverkets 

allmänna råd om betyg och betygssättning (2018). Där står det bland annat att betygen 

ska vara rättvisande och likvärdiga, samt att det är viktigt att utforma ändamålsenliga 

bedömningssituationer som är tillförlitliga och giltiga, eller med andra ord reliabla och 

valida.  

 

Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp inom bedömning. Reliabilitet handlar 

om i vilken grad det går att lita på ett resultat och hur rättvist det är, medan validitet 

handlar om ifall bedömningen verkligen mäter det som är avsett (Skolverket, 2018:17). 

I den föreliggande studien är reliabilitet i skriftliga skoluppgifter i fokus. Därmed kan 

ytterligare fördjupning i begreppet vara av godo. Wikström (2013) talar om reliabilitet i 
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förhållande till prov och provuppgifter. Hon exemplifierar begreppet genom att beskriva 

en badrumsvåg som visar olika vikt varje gång den används, vilket inte är reliabelt om 

det inte skulle vara så att det faktiskt har hänt något med vikten mellan gångerna 

(Wikström, 2013:39). I provsammanhang menar Wikström att reliabiliteten kan 

påverkas av själva provkonstruktionen, men att även yttre faktorer kan ha betydelse. 

Hon nämner exempelvis att om elever är sjuka, stressade eller oförberedda på frågor och 

liknande så påverkas reliabiliteten negativt (Wikström, 2013:40). Begreppet är här 

förklarat i förhållande till prov, men det fungerar på samma sätt även i andra 

sammanhang. I denna studie kommer det att användas i relation till skrivande i svenska. 

2.3 Likvärdighet enligt styrdokumenten 

I skollagen (2010:800) understryks det att utbildningen inom skolan ska vara likvärdig. 

Varken skollagen eller läroplanen ger dock någon explicit definition av begreppet, men 

det framhålls i läroplanen att det inte handlar om att undervisning måste se exakt 

likadan ut oavsett skola. Istället handlar det om att anpassa utbildningen efter olika 

elevers behov och förutsättningar, så att alla har möjlighet att nå de uppsatta målen 

(Skolverket, 2011a:6). Likvärdighet är alltså inte samma sak som likformighet. 

Undervisningen kan variera mellan skolor och lärare så länge den anpassas efter 

elevernas olikheter. På så sätt uppmuntras variation. 

 

I Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning (2018) ges ytterligare en 

förklaring av begreppet genom nedanstående formulering.  

 

Likvärdighet betyder att eleverna genom undervisningen och betygssättningen ska ha samma 

chanser att gå vidare, exempelvis till nästa nivå i utbildningssystemet, som elever i andra skolor. 

(Skolverket, 2018:6) 

 

Från citatet förstår vi att även om undervisningen varierar mellan lärare och skolor 

måste alltså resultatet av undervisningen, dvs. betyget, ge alla elever samma chanser att 

exempelvis ansöka till universitetsutbildningar. Detta ställer krav på att en elevs 

kunskaper och prestationer bedöms likadant oberoende av lärare. Skolverket (2018:22) 

belyser dock att detta är svårt att uppnå, vilket gör att betyg aldrig kan vara helt 

likvärdiga. Trots detta menar de att det är viktigt att sträva efter likvärdighet så långt det 

är möjligt.  

 

Ytterligare en aspekt av likvärdighet som framförs av Skolverket är att elever bör få 

likvärdiga förutsättningar ”vid bedömningssituationer som kan väga tungt vid 

betygssättningen” (Skolverket, 2018:20). Nationella proven är ett sådant tillfälle och 

enligt de nya rekommendationerna ska resultatet från detta ”särskilt beaktas” 

(Skolverket, 2018:37) när betyg ska sättas. Detta innebär dock inte att det endast är de 

nationella proven som avgör betyget, utan andra bedömningar utgör också en del av 

betygsunderlaget.  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för den föreliggande 

studien. Studier där lärares motiveringar och arbetssätt gällande skrivandets 

produktionstid och produktionsställe undersöks tycks saknas, men i de nedanstående 

studierna har villkor för skrivandets tid och plats utgjort en del i ett större sammanhang. 

Här presenteras enbart de resultat som relaterar till produktionstid och produktionsställe. 

 

Till att börja med har Randahl (2014) undersökt skrivuppgifter som produceras utanför 

skoltid. Fokus för hennes studie är skrivuppgifter i svenska och fysik, och syftet är att ta 

reda på hur skribenter hanterar olika utmaningar i skrivandet. Hon använder sig av 

begreppen skolinterna och skolexterna resurser för att förklara de resurser som finns 

tillgängliga i och utanför skolan. Skolinterna resurser är sådant som finns tillgängligt för 

alla elever, exempelvis lärare och instruktioner. Skolexterna resurser är olika för 

enskilda elever och kan vara exempelvis föräldrar (Randahl, 2014:201). Studien visar 

att de undersökta skribenterna använde sig av båda typerna av resurser i skrivandet, men 

att de skolexterna resurserna som fanns tillgängliga skiljde sig för enskilda elever samt 

att de skolinterna resurserna inte gav stöttning i redigerings- och formuleringsfaserna 

(Randahl, 2014:206f.). Randahl (2014:212) betonar att det är problematiskt att elever 

har tillgång till olika resurser vid hemmaskrivning, men hon anser inte att allt skrivande 

ska ske under lektionstid. Hon menar bland annat att det finns en risk att ett sådant 

arbetssätt reducerar skrivande till att producera en färdig text på en bestämd tid, så som 

det var innan processkrivande introducerades. Istället anser hon att skolan bör lägga mer 

fokus på de skolinterna resurserna så att de hjälper eleverna i alla delar av skrivandet. 

 

Parmenius Swärd (2008) har i sin avhandling fokuserat på tre huvudområden, varav det 

ena är skrivandets villkor. Inom detta område undersöker hon vilken betydelse villkoren 

för elevers skrivande har utifrån ett elevperspektiv (Parmenius Swärd, 2008:26). Genom 

bland annat intervjuer med elever från en naturvetarklass och en musikklass på två olika 

skolor framkommer det att tidsvillkoren för skrivande skiljer sig. I naturvetarklassen 

genomfördes skrivande endast på lektionstid och texter lämnades in vid deadline oavsett 

om de var färdiga eller inte (Parmenius Swärd, 2008:136). Detta ledde till att många 

elever i studien upplevde tidsnöd och missnöje med sina texter (Parmenius Swärd, 

2008:148). Vissa ansåg dock att arbetssättet var rättvist eftersom det gav alla samma 

förutsättningar (Parmenius Swärd, 2008:171). Det framhålls att svensklärarna på skolan 

har kommit överens om att använda detta arbetssätt för att försäkra sig om att det är 

eleven själv som skriver texterna och inte exempelvis en förälder. Alla texter som 

bedömdes summativt skrevs således på lektionstid (Parmenius Swärd, 2008:140). I 

musikklassen var tidsramarna friare och eleverna hade ofta möjlighet att färdigställa 

texter hemma, vilket enligt några fungerade men enligt andra var problematiskt 

eftersom det egna ansvaret gjorde att många sköt upp skrivandet till sista minuten eller 

inte skrev något alls (Parmenius Swärd, 2008:144). Varför detta arbetssätt användes 

framkommer inte lika tydligt, men idén om att elever ska få ta ansvar för en text och 
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arbeta med den språkligt och innehållsligt tills de blir nöjda med den framhävs som en 

bakomliggande motivering (Parmenius Swärd, 2008:150). 

 

Tidsramar belyses även i Brorssons avhandling (2007). Genom att undersöka svenska i 

två klasser på högstadiet kommer hon bland annat fram till att tidsaspekten är högst 

närvarande i undervisning och skrivuppgifter. Brorsson skiljer i avhandlingen mellan tre 

tidsperspektiv: lineär tid, verksamhetstid och föreskriven tid. I en skrivuppgift innebär 

den lineära tiden de lektioner som elever har på sig. Verksamhetstiden är den tid det 

faktiskt tar för elever att skriva en text och den föreskrivna tiden är den institutionella 

tiden, t.ex. timplanen eller de mål elever ska ha uppnått i slutet av en kurs. Brorsson 

(2007:243) belyser att elever kan uppleva tidsperspektiven problematiska eftersom 

deras verksamhetstid inte alltid stämmer överens med den lineära tiden, vilket lärare 

ibland tar hänsyn till genom att ge skrivuppgiften en deadline och ge eleverna möjlighet 

att skriva utanför skoltid. Dock menar Brorsson att det senare också kan vara 

problematiskt eftersom skrivandet då sker utan stöd av läraren (Brorsson, 2007:229). De 

tre tidsperspektiven är alltså något som lärare måste ta hänsyn till i sin planering. 

 

Slutligen har Skar (2013) undersökt skrivbedömning i svenska på gymnasiet ur ett 

validitetsperspektiv. I studien tar han bland annat upp hur aspekterna produktionstid, 

dvs. hur lång tid elever har på sig, och produktionsställe, dvs. platsen där skrivandet 

sker, används i skrivandet (Skar, 2013:83). Han kommer fram till att av de tre lärare 

som deltar i studien tillåter två av dem skrivande hemma under de skrivuppgifter som 

studeras. Vad som ligger bakom dessa arbetssätt fokuseras inte, men vissa 

lärarkommentarer förekommer. Bland annat uttrycker en av lärarna att anledningen till 

att eleverna fick skriva utanför skoltid var att deras kreativitet kanske inte infinner sig 

på lektionen (Skar, 2013:158). Skar ifrågasätter de arbetssätt som framkommer och 

lyfter begreppet standardisering. Detta begrepp ”relaterar till i vilken utsträckning den 

som konstruerar och genomför ett prov, enkelt uttryckt, kontrollerar att samtliga 

testtagare löser provet på samma sätt” (Skar, 2013:46). Han framhåller att fördelen med 

högt standardiserade uppgifter, där det exempelvis finns tidsbegränsningar och 

begränsade möjligheter till diskussion, är att resultaten blir jämförbara. En nackdel är 

dock att skrivande utanför skolan sällan utformas på detta sätt (Skar, 2013:46). Inom 

skolvärlden menar dock Skar att låg standardisering av uppgifter, t.ex. att elever får 

skriva hemma, bidrar till att den kunskap som elever visar inte blir lika tillförlitlig och 

att validiteten därmed försvagas eftersom de har möjlighet att ta hjälp av skolexterna 

resurser. Om sådana uppgifter används för att avgöra kursbetyg skapas problem 

eftersom jämförbarheten mellan betyg försämras när det finns risk att den information 

som används täcker in mer än vad som är elevens egna kunskaper (Skar, 2013:177).  

För att kunna använda skrivuppgifter med låg standardisering i betygssyfte måste dessa 

jämföras med tidigare uppgiftsresultat (Skar, 2013:168). Produktionsomständigheterna 

är således av betydelse för att lärare ska kunna veta att det är eleven själv som skrivit 

texten och därmed dra slutsatser om elevens kunskaper (Skar, 2013:191).   
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4 Teoretisk utgångspunkt  

Denna studie utgår ifrån fenomenografi. Enligt Marton och Booth (2000:146f.) ska detta 

varken ses som en renodlad teori eller metod, utan snarare som en forskningsansats och 

ett sätt att ta sig an forskningsfrågor som relaterar till lärande och pedagogiska miljöer. 

Inom fenomenografin intresserar man sig för att synliggöra hur människor erfar, eller 

uppfattar, fenomen i sin omgivning. Utgångspunkten är att människor uppfattar 

fenomen i världen på ett begränsat antal sätt som är kvalitativt skilda från varandra. 

Fokus för fenomenografin är därmed att beskriva den variation som finns i människors 

uppfattningar (Marton & Booth, 2000:159f.). 

 

En central tanke inom fenomenografi är att beskriva hur någonting framstår, snarare än 

hur någonting är (Larsson, 1986:13). På grund av detta görs en distinktion mellan första 

ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv, där intresset för 

fenomenografin ligger på det senare. Enligt Marton (1981:178) innebär första 

ordningens perspektiv just att uttala sig om hur någonting är i världen, medan andra 

ordningens perspektiv innebär att uttala sig om människors idéer eller uppfattningar om 

världen. Han exemplifierar detta genom ämnet vad leder till skolframgång och förklarar 

att ur första ordningens perspektiv skulle skolsystemet och hjärnans funktion vara i 

fokus. Ur andra ordningens perspektiv skulle fokus istället ligga på människors 

personliga uppfattningar om vad som leder till skolframgång. En konsekvens av att utgå 

från detta senare perspektiv är synsättet att det inte finns något som är sant eller falskt. 

Det viktiga är innehållet och variationen av uppfattningar som uttrycks. Därför är det 

inte heller relevant att veta exempelvis vem eller hur många som upplever något på ett 

specifikt sätt (Marton, 1981:188f.; Kroksmark, 2011:600).   

 

Det finns ett antal begrepp som är centrala inom fenomenografi. Som nämns ovan är det 

människors varierade uppfattningar som är av intresse. Detta är inte samma sak som 

åsikter, utan uppfattning innebär människors grundsyn på något; det är ett sätt att förstå 

något. Larsson förklarar detta genom formuleringen om att ”uppfattningar ofta är den 

oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” (Larsson, 1986:21). Vidare är det de 

kvalitativa skillnaderna mellan uppfattningar som står i fokus. Att något är kvalitativt 

skilt från något annat innebär att det finns tydliga gränser mellan två varianter. Larsson 

(1986:20) ger exemplet is och vatten som kemiskt är likadana, men fysiskt är kvalitativt 

skilda. Ytterligare ett sätt att förstå vad som menas med kvalitativa skillnader ges 

genom Kroksmarks (2011:598) beskrivande bild av en bonde, en militär och en 

landskapsarkitekt som tittar ut över ett landskap, men som på grund av sina olika 

bakgrunder troligen inte ser samma saker.   

 

Slutligen menar fenomenografin att människors kunskaper och erfarenheter påverkar 

och bidrar till hur ett fenomen uppfattas (Marton, 1981:182). Med detta sagt är 

uppfattningar inte något statiskt, utan något som kan förändras när vi lär oss nya saker 

(Dahlgren & Johansson, 2015:162). Fenomenografi har sitt ursprung i pedagogik och 
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inlärning, vilket gör att ansatsen innehåller teorier om exempelvis kunskap och hur 

kunskap förändras. Bland annat ses inlärning som något kvalitativt istället för något 

kvantitativt, dvs. att vi utvecklar befintliga kunskaper (Larsson, 1986:22). Utöver detta 

uttrycks ett antagande om att det finns uppfattningsnormer, vilket innebär att ett sätt att 

uppfatta något troligen är mer vanligt förekommande än ett annat (Marton & Booth, 

2000:164). 
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5 Material och metod 

I detta kapitel presenteras den valda metoden samt de urvalsprinciper som har använts. 

Tillvägagångssättet för utformning av intervjufrågor preciseras och analysmetoden 

beskrivs. Slutligen diskuteras metod- och materialkritik, följt av etiska överväganden 

som har gjorts i samband med studien.   

5.1 Metod  

Enligt Stukát (2011:41) ska metoden styras av forskningsproblemet. I denna studie 

valdes därför kvalitativ intervjustudie som metod. Kvale och Brinkmann (2014:143) 

menar att det ofta är givande att göra intervjuer när forskningsfrågan består av ordet 

hur. Eftersom denna studie intresserar sig för att undersöka hur lärare arbetar med 

villkor för skrivuppgifter och hur de motiverar sitt arbetssätt, valdes semistrukturerade 

intervjuer som metod. Det gav lärarna möjlighet att lämna välutvecklade svar och jag 

fick möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få bättre förståelse för de intervjuade 

lärarnas svar.  

 

Studien utgår från en fenomenografisk forskningsansats, vilket också påverkade val av 

metod. Ansatsen förutsätter nämligen att semistrukturerade intervjuer används vid 

insamling av material, samt att intervjuerna utgår från en tematiskt strukturerad 

intervjuguide med ett mindre antal öppna frågor (Kroksmark, 2011:602; Dahlgren & 

Johansson, 2015:166). Intervjuerna i denna studie utgick därför från en tematisk 

intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal genomarbetade huvudfrågor som relaterade till 

studiens forskningsfrågor för att säkerställa att svaren som gavs var användbara. 

Intervjuguiden innehöll även förslag på möjliga följdfrågor. Utifrån dessa huvud- och 

följdfrågor kunde sedan ytterligare följdfrågor av typen ”hur menar du nu?” ställas 

under intervjuerna för att utveckla deltagarnas svar (jfr Kvale & Brinkmann, 2014:175). 

Med detta sagt såg inte alla intervjuer exakt likadana ut, men huvudfrågorna i 

intervjuguiden ställdes till samtliga intervjudeltagare om det inte bedömdes att de redan 

svarat på en viss fråga genom tidigare uttalanden.  

 

Intervjuerna genomfördes med en lärare i taget, så kallade personliga intervjuer 

(Denscombe, 2018:270). Varje enskild intervju varade i ungefär 20–30 minuter. 

Samtalen spelades in, med intervjudeltagarens tillstånd, och transkriberades till 

skriftspråksnära transkriptioner för att underlätta förståelsen och värna om deltagarnas 

integritet. Detta gjordes inom två dagar efter utförd intervju för att ha samtalet färskt i 

minnet. Transkription av materialet var nödvändigt för att kunna genomföra en grundlig 

analys (Dahlgren & Johansson, 2015:166). Eftersom analysen fokuserade på innehållet i 

det som sades, markerades inte saker såsom icke-verbal kommunikation och 

överlappande tal om det inte hade tydlig betydelse för tolkningen av innehållet.  
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Innan intervjuerna inleddes informerades intervjudeltagarna ytterligare en gång om 

studiens syfte, deras rättigheter att avbryta om de så önskade samt om varför samtalet 

spelades in. Intervjuerna avslutades med att intervjudeltagarna fick möjlighet att 

kommentera det som sagts, lägga till något mer eller fråga om något ifall de ville (Kvale 

& Brinkmann, 2014:170f.). När inspelningen var avslutad fick deltagarna även 

möjlighet att ventilera sådant som de kommit att tänka på under intervjun och de fick 

mer information om studien ifall de så önskade. Det som framkom efter avslutad 

inspelning togs inte med i analysen.  

5.2 Urval 

Urvalet i denna studie kan beskrivas som ett subjektivt, icke-sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2018:58ff.). Detta innebär att urvalet inte nödvändigtvis representerar ett 

tvärsnitt av populationen, utan att deltagare har valts genom att utgå från ett mindre 

antal personer med relevans för och erfarenhet av ämnesområdet. Eftersom studien 

intresserar sig för svensklärare som undervisar i kursen Svenska 1 vände jag mig endast 

till dessa lärare vid förfrågan om deltagande. Kursen Svenska 1 valdes med anledning 

av att den är gymnasiegemensam för alla program, vilket innebär att alla elever som 

genomför en gymnasial utbildning läser kursen, om de inte läser svenska som 

andraspråk. På grund av lågt deltagarintresse valdes, efter några veckor, även lärare som 

har undervisat i Svenska 1 för något år sedan att inkluderas i urvalet.  

 

För att hitta deltagare till studien vände jag mig till rektorerna på tio gymnasieskolor 

samt till lärare som jag hade kontakt med sedan tidigare. Ett mejl med information om 

studien samt ett bifogat missivbrev skickades ut till dessa. Totalt valde sex lärare från 

fyra av de tillfrågade skolorna att delta i en intervju. 

5.3 Utformning av intervjufrågor 

Vid utformningen av intervjufrågorna utgick jag från de uppsatta forskningsfrågorna. 

För att skapa bättre dynamik och en mer naturlig samtalssituation formulerades dock 

intervjufrågorna i ett mer vardagligt språk. Dessutom delades forskningsfrågorna upp i 

flera intervjufrågor för att göra dem mer lättförståeliga och för att angripa 

forskningsfrågorna på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2014:174ff.).  

 

Innan intervjuerna genomfördes testades frågorna i en pilotstudie med en svensklärare 

som undervisar i Svenska 1. Syftet med det var att se till att frågorna var tydliga och 

genererade användbara svar. Larsson (1986:27) understryker att frågeformulering är 

komplicerat eftersom intervjudeltagarna troligen gör en egen tolkning av frågan som de 

sedan svarar på. Detta innebär att det intervjuaren egentligen avser med frågan inte 

nödvändigtvis är det hen får svar på. Han menar därför att det är centralt att testa sina 

frågor på någon för att få en inblick i hur de tolkas. Utifrån detta kan frågorna sedan 
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omformuleras för att bättre möta intervjuarens intentioner. Pilotstudien är inte 

inkluderad i analysmaterialet eftersom den endast utfördes i syfte att utveckla metoden. 

 

Vid pilotstudien blev det tydligt att vissa frågor inte fungerade och intervjuguiden 

reviderades därför. Några frågor var egentligen inte nödvändiga för studiens resultat och 

togs därför bort för att få en mer fokuserad intervju. Några frågor var dessutom relativt 

ledande och valdes att ersättas med mer öppna frågor för att intervjudeltagarna skulle ha 

möjlighet att själva tänka igenom och formulera sina svar. Den slutgiltiga 

intervjuguiden (se bilaga 1) strukturerades i fyra teman och de mest centrala frågorna 

var öppna, för att sedan kunna snävas in vid behov. Vissa huvudfrågor formulerades 

med förslag på tänkbara följdfrågor som kunde bli relevanta för att fördjupa deltagarnas 

svar. Frågorna utformades även med intentionen att lärarna skulle berätta om och 

beskriva sina arbetssätt. På grund av detta var avsikten att undvika ”varför”-frågor i ett 

första skede. Sådana frågor ställdes enbart när lärarna väl hade beskrivit någon aspekt 

av sina arbetssätt och ytterligare fördjupning önskades (Kvale & Brinkmann, 2014:175). 

 

I nedanstående tabell, inspirerad av Kvale och Brinkmann (2014:174), presenteras 

relationen mellan studiens forskningsfrågor och intervjufrågor. Märk att alla förslag på 

tänkbara följdfrågor inte är inkluderade i tabellen. Märk också att de första tre frågorna i 

intervjuguiden (se bilaga 1) inte heller är inkluderade i tabellen eftersom de inte 

relaterar till forskningsfrågorna. Syftet med dem var istället att få igång samtalet och 

intervjudeltagarnas tankar och reflektioner.  

 
Tabell 1 Överblick över sambandet mellan forskningsfrågor och intervjufrågor 

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

Vilka villkor för 

produktionsställe och 

produktionstid ställer 

svensklärare i sina 

skrivuppgifter i Svenska 1?   

Hur ser du på det här med när och var eleverna ska skriva? 

 

Var skriver dina elever sina texter? 

 

Hur gör du med tid för skrivuppgifter? Hur lång tid brukar eleverna få?  

  

Scenario: avsluta moment med debattartiklar. Hur gör du om en elev... 

1. har varit borta mycket och inte hunnit färdigt? 

2. har haft svårt att komma igång och därför inte hunnit färdigt? 

3. har närvarat, men inte arbetat? 

4. är färdig, men är inte nöjd och vill ha mer tid?  

Hur bedömer svensklärare 

skriftliga skoluppgifter som 

elever skriver när de befinner 

sig utanför skolan?  

Hur bedömer du texter som skrivs utanför skolan? 

 

Bedömer du texter som skrivs hemma på samma sätt som texter som 

skrivs på lektionstid?  

 

Vilka texter bildar underlag för betyg? Spelar tid/plats någon roll i detta? 
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Hur motiverar lärare sitt 

arbetssätt? Finns ett 

likvärdighetsperspektiv i 

deras motiveringar?  

Har du alltid arbetat så här (med tid och plats för skrivande)? 

 

• Ja: Hur kommer det sig att du har valt att arbeta så här? 

• Nej: Kan du berätta hur du gjorde förut? Hur kommer det sig 

att du har bytt arbetssätt? 

 

5.4 Analysmetod  

Som tidigare nämnts är det variationen i uppfattningar av ett fenomen som är av intresse 

inom fenomenografin och målet med fenomenografiska studier är att beskriva den 

variation som finns (Marton & Booth, 2000:159). För att göra detta formuleras ett antal 

beskrivningskategorier som återspeglar den uppsättning av uppfattningar som 

människor har gett uttryck för, vilka samlas under begreppet utfallsrum. Utfallsrummet 

är det primära, mest väsentliga resultatet i en fenomenografisk studie (Marton & Booth, 

2000:163; Kroksmark, 2011:602). Eftersom det är variationen i sätt att uppfatta något 

som är av intresse, och inte enskilda individers uppfattningar, behandlades därför 

materialet i denna studie som en helhet. (Marton & Booth, 2000:162; Larsson, 1986:24).  

 

För att finna och redogöra för det utfallsrum som ges uttryck för i intervjuerna användes 

Dahlgren och Johanssons analysmodell (2015:167ff.) som utgångspunkt. Denna modell 

består av sju steg som kan sammanfattas på följande sätt: 1) bekanta sig med materialet, 

2) identifiera betydelsefulla uttalanden i transkriptioner 3) urskilja likheter och 

skillnader i uppfattningar, 4) gruppera uppfattningar i kategorier, 5) finna kärnan i 

kategorierna, 6) namnge kategorierna, 7) granska kategorierna. Nedan följer en mer 

detaljerad beskrivning av vad varje steg innebar i analysen av studiens material.   

 

Efter att intervjuerna hade genomförts och transkriberats påbörjade jag analysen med att 

skriva ut transkriptionerna på papper och läsa igenom dem ett flertal gånger för att lära 

känna materialet. I detta skede fördes även anteckningar i marginalerna som en 

inledande analys. Därefter markerades betydelsefulla uttalanden i respektive 

transkription genom understrykningar och korta sammanfattningar på post-it lappar för 

att urskilja det viktigaste. De betydelsefulla uttalandena definierades genom att ta 

utgångspunkt i studiens forskningsfrågor, vilket innebär att intervjuerna undersöktes 

med fokus på att hitta uttalanden som var relevanta för att belysa studiens 

frågeställningar. Jag gick således inte in i analysen som ett tomt ark, utan blev påverkad 

av min förförståelse om ämnet och mitt syfte med denna studie (Marton & Booth, 

2000:161). Inom fenomenografin framhävs det att det är viktigt att ha kännedom om de 

fenomen som undersöks för att kunna genomföra en analys (Larsson, 1986:23).  
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Efter inläsningen av materialet identifierade jag övergripande likheter i de 

betydelsefulla uttalandena. Dessa övergripande likheter fungerade som ett första utkast 

till preliminära beskrivningskategorier under vilka intervjucitat placerades för att 

tydliggöra och urskilja de olika uppfattningar som getts uttryck för i materialet. Genom 

att identifiera likheterna kunde jag också tydligt se skillnaderna i lärarnas uppfattningar 

(Dahlgren & Johansson, 2015:169). De preliminära kategorierna delades in i fyra teman 

baserade på studiens forskningsfrågor: skrivandets plats, skrivandets tid, bedömning och 

lärares motiveringar. 

Tabell 2 Preliminära beskrivningskategorier  

Tema Kategorirubriker 

Skrivandets plats - Skrivande (för summativa syften) sker bara på skolan 

- Skrivande sker ytterst sällan hemma 

- Skrivande sker först i skolan, sedan hemma  

Skrivandets tid - Begränsad tid  

- Viss begränsning av tid 

- Obegränsad tid  

Bedömning 

 

- Hemmaskrivna texter tas ej med i betygsunderlag  

- Hemmaskrivna texter tas med i betygsunderlag men jämförs med 

andra texter (för att se om de överensstämmer) 

- Hemmaskrivna texter bedöms som vilka texter som helst, men med 

viss misstanke  

Lärares motiveringar - Reliabilitet 

- Likvärdighet 

- Utveckling och stöd 

- Närvaro 

- Föreskriven tid  

 

Eftersom beskrivningskategorierna är det primära resultatet i en fenomenografisk studie 

studerades intervjucitaten under de preliminära kategorirubrikerna ett flertal gånger för 

att samla de uttalanden som gav uttryck för samma uppfattning under en gemensam 

kategori. Denna process gick således ut på att identifiera vad som utmärkte uttalandena i 

respektive kategori och att besluta hur stor variation som skulle tillåtas inom en 

kategori. En del i processen var även att uppfylla fenomenografins krav på ett sparsamt 

system för beskrivningskategorier och därmed ha så få kategorier som möjligt (Marton 

& Booth, 2000:163). Vid genomläsning och analys av de preliminära kategorierna insåg 

jag att skrivandets plats och tid var tätt sammankopplade och gav uttryck för vissa 

uppfattningar av fenomenet villkor för skrivande. Även temat bedömning hade 

kopplingar till detta. Systemet landade därmed i två teman: villkor för skrivande och 

lärares motiveringar.   

 

Slutligen namngavs kategorierna på ett sådant sätt att namnen återspeglade den 

uppfattning som representerades i respektive kategori. När detta var gjort studerades alla 

beskrivningskategorier ytterligare en gång för att se om de skulle revideras och om 
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några eventuellt kunde sammanslås. Denna fas resulterade i sju beskrivningskategorier 

samlade under två teman (se kapitel 6).  

5.5 Metod- och materialkritik  

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som metod fungerar väl för studiens syfte, 

vilket motiveras ovan i metodavsnittet. Dock kunde jag på förhand identifiera ett antal 

brister med denna metod. Till att börja med fanns en risk att resultatet skulle bli 

påverkat av den så kallade intervjuareffekten, vilket innebär att intervjuaren påverkar 

samtalet exempelvis genom sättet att ställa frågor eller reagera på respons (Denscombe, 

2018:277ff.; Stukát, 2011:43). För att minska min påverkan på intervjuresultaten hade 

fokusgruppsintervjuer kunnat genomföras, dvs. gruppintervjuer där diskussioner mellan 

de medverkande informanterna står i fokus (Kvale & Brinkmann, 2014:191). Detta 

valdes dock bort på grund av antagandet att det schematekniskt skulle vara svårt att hitta 

tider där flera lärare kunde medverka samtidigt. Istället valde jag att i intervjuerna 

försöka förhålla mig neutral till det som lyftes fram och fokusera på att lyssna och få 

deltagarna att berätta om sina erfarenheter och uppfattningar.   

 

Ytterligare en nackdel med kvalitativa intervjuer är att urvalet var tvunget att begränsas 

till att endast omfatta ett fåtal, vilket medför att resultatet troligen inte representerar alla 

möjliga uppfattningar som finns av skrivvillkor i svenska. De beskrivningskategorier 

som denna studie belyser är därmed inte ett komplett system över vilka uppfattningar 

som kan komma till uttryck i hela populationen svensklärare. Dock är det en komplett 

beskrivning av de deltagande lärarnas uppfattning av ämnesområdet (Marton & Booth, 

2000:163). Ett alternativ för att komma åt fler lärare hade varit att genomföra en 

enkätstudie som komplement till intervjuerna. Dock hade det inneburit att två olika 

metoder hade behövt användas, vilket hade blivit svårt att genomföra eftersom det 

”kräver […] expertis som förvärvats genom lång träning” (Kvale & Brinkmann, 

2014:160).  

 

Trots de nackdelar som ovan har nämnts, ser jag även fördelar med att använda 

kvalitativa intervjuer som metod. För det första fungerar metoden väl för att komma åt 

personers tankar, erfarenheter och uppfattningar om det aktuella ämnesområdet. För det 

andra ger metoden möjlighet att ställa följdfrågor för att få djupare förståelse för de 

uppfattningar som ges uttryck för. För det tredje har jag som intervjuare möjlighet att 

klargöra och förtydliga eventuella oklarheter under tiden intervjun äger rum, samtidigt 

som jag har möjlighet att kontrollera och följa upp deltagarnas påståenden direkt för att 

undvika missförstånd och underlätta den efterföljande analysen. Det finns således 

många fördelar med att genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer när syftet är 

att ta reda på hur människor tänker, uppfattar och gör.   
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5.6 Etiska överväganden 

Att göra etiska överväganden är betydelsefullt för att forskning ska kunna utföras med 

god kvalitet. Intervjuerna och den efterföljande analysen i denna studie genomfördes 

därför i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta innebar att intervjudeltagarna självständigt fick tacka ja eller nej till 

medverkan i studien. Dessutom informerades alla tillfrågade på förhand, via 

missivbrevet och innan intervjuerna påbörjades, om studiens syfte, att deras deltagande 

var frivilligt samt om deras rättigheter att avbryta när helst de ville utan krav på 

motivering. På så sätt säkerställdes kravet på informerat samtycke.   

 

För att värna om intervjudeltagarnas integritet och identitet, anonymiserades alla 

deltagare (Vetenskapsrådet, 2017:28). Eftersom studien utgår från fenomenografi är 

personerna bakom uttalandena inte av intresse, vilket är anledningen till att nästan ingen 

information om deltagarna har inkluderats. Studien har genom detta tagit hänsyn till 

kravet på konfidentialitet.     
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6 Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt presenteras de beskrivningskategorier som jag har funnit i det analyserade 

materialet. Under analysen blev det som ovan nämnts tydligt att skrivandets villkor, 

bedömning och lärares motiveringar hänger ihop, men för tydlighetens skull har jag valt 

att dela upp resultatet i två teman: villkor för skrivande (tema 1) och lärares 

motiveringar (tema 2). Lärares arbetssätt, dvs. hur de arbetar med skrivande, 

presenteras i det första temat och lärares motiveringar till varför de arbetar på ett visst 

sätt presenteras i det andra temat. Studiens första och andra frågeställningar, om villkor 

för skrivande och bedömning, besvaras under tema 1 i avsnitt 6.1 nedan. Studiens tredje 

frågeställning, om lärares motiveringar och likvärdighetsperspektiv, besvaras under 

tema 2 i avsnitt 6.2.  

  

Analysen resulterade i sju beskrivningskategorier som alla säger något om svensklärares 

sätt att arbeta med villkor för skriftliga skoluppgifter. I nedanstående figur ges en 

överblick över de slutgiltiga beskrivningskategorierna som bildar studiens utfallsrum.  

 

 

Figur 1  Översikt över studiens utfallsrum  

6.1 Villkor för skrivande 

I detta avsnitt presenteras de uppfattningar som de intervjuade lärarna gav uttryck för 

vad gäller hur de arbetar med skrivande i svenska och de villkor gällande tid och plats 

som de ställer på sina skrivuppgifter. Inom temat ryms också uppfattningar om 

bedömning av skrivande för summativa syften eftersom det genom analysen blev tydligt 

att synen på bedömning relaterar till tillämpning av villkor.  

 

Det ska framhävas att lärarna i studien i huvudsak arbetade i enlighet med en av de 

kategorier som presenteras nedan, men i vissa situationer kunde även andra arbetssätt 

användas. Exempelvis berättade en lärare som starkt uttryckte att elever bara får skriva 

summativa texter på skolan att hen inför kamratbedömningar kunde tillåta visst 
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hemmaskrivande. Denna lärare har dock ändå placerats i kategorin ”Skrivande för 

summativa syften sker bara i skolan” eftersom huvudprincipen för hens arbetssätt är att 

elever inte får arbeta hemma med skriftliga skoluppgifter som ska bedömas summativt. 

Kategorierna ska således inte ses som en hundraprocentig representation av lärarnas 

faktiska arbetssätt, utan snarare som en utgångspunkt för hur lärarna i huvudsak tänker 

kring sin praktik.  

 

Intervjuerna avslutades med frågan om ifall lärarna alltid har arbetat på det sätt som de 

redogjorde för. Många av de intervjuade lärarna uttryckte att de tidigare var mer fria 

med skrivplatsen och lät elever skriva mycket hemma, men att de numera vill att 

eleverna ska skriva mer eller allt på skolan av olika anledningar. För att använda Skars 

begrepp (2013:46) har lärarna alltså närmat sig en högre grad av standardisering i sina 

skrivuppgifter, dvs. de har minimerat möjligheterna att använda skolexterna resurser 

som hjälp och kan därmed lättare kontrollera att alla elever har samma förutsättningar 

att lösa uppgifterna.   

 

Vad gäller tidsaspekten arbetar samtliga lärare i studien efter principen att elever har 

hela kursen på sig att göra färdigt uppgifter och visa att de har uppnått kunskapskraven. 

I enskilda uppgifter gör dock lärare olika med tiden. Det är tidsvillkoren för enskilda 

skriftliga skoluppgifter som kommer att redogöras för i de nedanstående kategorierna 

inom temat villkor för skrivande.  

6.1.1 Skrivande för summativa syften sker bara i skolan 

Inom denna kategori innebär uppfattningen att skrivande för summativa syften bara ska 

ske i skolan. Övningsuppgifter kan göras hemma om eleverna vill det eller om det 

behövs, men i examinerande syften skrivs allt på skolan. En lärare uttryckte det som 

”aldrig hemma och aldrig utan lärare” samt att ”det kanske inte måste vara på min 

lektion men det måste vara en lärare närvarande som är där och kikar”. Skrivuppgifter i 

summativa syften ses som prov och genomförs antingen som salsskrivningar1 där 

eleverna får ett antal minuter på sig att skriva eller som ett prov som sträcker sig över 

några efterföljande lektioner där eleverna lämnar in sina textutkast efter varje lektion. 

När provtiden eller lektionspassen är slut så lämnar eleverna in sina texter för 

bedömning. Vid salsskrivningar får eleverna förbereda sig innan provet utförs och de får 

ta med sig anteckningar till provtillfället. En av lärarna förklarade det så här:   

 

De får förbereda sig i klassrummet. De får läsa igenom material och de får tänka och de får fråga 

och de får titta på uppgiften och sådär. Inte nationella, det vet vi ju inte, men annars så får de se 

uppgiften så de vet vad de ska göra och de får stryka under i texter och fråga. Vi ger oftast 

modeller så att de ska komma ihåg: vad kan man ha i en inledning och så vidare. Sedan när de 

                                                 
1  Jag har valt att använda begreppet ”salsskrivningar” för att beskriva provsituationer där elever kommer 

till en utsatt plats på en utsatt tid för att skriva en text som sedan lämnas in för bedömning när tiden är 

slut (jfr med nationella proven). Lärarna i studien använde inget gemensamt begrepp för detta.  
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kommer till skrivtillfället så får de ju tillbaka sina anteckningar eller ha med sig dem och sedan får 

de skriva.  

  

Vid proven som sträcker sig över några lektioner genomförs tankearbetet och den 

skriftliga produktionen samtidigt under de antal lektioner som har avsatts till skrivandet. 

En elev som har arbetat bra, men ändå inte blir färdig på utsatt tid får längre skrivtid. 

Detta ordnas dock inte på lektionstid, utan på exempelvis stödtid2 efter skolan. Poängen 

är att det ska finnas en lärare i närheten som kan fungera som bollplank och stöd.  

 

En konsekvens av detta arbetssätt är att texter som elever skriver hemma inte tas med i 

betygsunderlaget vid betygssättning. Lärarna menar att det inte går eftersom det inte 

finns någon garanti för att det verkligen är eleven själv som har skrivit texten. En av 

lärarna som använde övningsuppgifter inför examinerande uppgifter sade:   

 

De [övningsuppgifterna] finns där i bakhuvudet, men vi har sagt som princip här att vi inte ska 

lägga alltför stor vikt vid sådant som eleverna kan ha … de har fått hjälp av varandra, de kan ha 

fått hjälp hemma. Det kan vara bra för deras inlärning. Det är träning och det ska göras för det ger 

dem ju själva också någonting att titta tillbaka på. Du kan ju öppna dina gamla grejer och titta 

innan du ska göra ett prov så du vet hur det ska vara. Men helst inte sätta betyg på det. 

 

Utmärkande för denna uppfattning är således att allt som ska bedömas och bilda grund 

för kursbetyget görs på skolan under skoltid. Sådant som elever producerar hemma kan 

inte användas som betygsunderlag.  

6.1.2 Skrivande för summativa syften sker främst i skolan 

Lärarna som ger uttryck för uppfattningen inom denna kategori har som mål att så 

mycket som möjligt ska göras på skoltid. Uttryck såsom ”jag brukar försöka se till att 

eleverna skriver på lektionstid och så lite som möjligt hemma eller på annan tid” är 

vanligt förekommande. Uppfattningen är att ”det brukar vara det effektivaste sättet att få 

så många som möjligt med sig på tåget”, som en lärare uttryckte det. De menar dock att 

det inte alltid är möjligt att göra allt på skoltid och tillåter därför hemmaskrivande till 

viss del, exempelvis om en text nästan är färdig. På frågan om i vilka situationer det 

skulle kunna vara så att eleverna skriver hemma svarade en av lärarna så här:  

 

Det är om jag har sett att de har färdigställt kanske större delen av en text och att de själva frågar 

efter det. […] Det har blivit en ordentlig skrivträning och jag har sett och nu behöver det bara 

slutföras, då kan jag släppa uppgiften. 

 

Det kan även bli aktuellt med hemmaskrivande om en elev har varit borta mycket och 

därmed missat skrivtillfällen. I vissa fall kan hela texter skrivas hemma. Oftast försöker 

dock lärarna hitta tid på skolan, exempelvis på stödtid efter skolan eller på mentorstid, 

                                                 
2  Med ”stödtid” menas extra lektionstillfällen som förläggs utanför den ordinarie lektionstiden. Dit kan 

elever gå för att arbeta med uppgifter och liknande i alla ämnen. Lärarna i studien använde olika 

begrepp för detta: stödtid, studiegårdstid, läxhjälp och studietid.    
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för att eleverna ska kunna få stöd i sitt skrivande. När en av lärarna skulle ta ställning 

till det fiktiva scenariot om hur hen skulle hantera elever som av olika anledningar inte 

har skrivit färdigt sin text på den tid som var utsatt (se bilaga 1) uttryckte hen att: 

 

Just de som har missat eller på olika sätt har haft svårigheter att komma igång skulle jag ju gärna 

vilja ge extratid till. Kanske stötta då den som inte har kommit igång eller den som har varit borta 

och kanske missat saker, så dem skulle man ju absolut vilja ha på en stödtid. 

 

Gällande skrivtid används både salsskrivningar och processkrivning på lektionstid. Vid 

processkrivning kan mer lektionstid ges om det bedöms att eleverna har arbetat bra men 

ändå inte hunnit färdigt. Den generella tanken är dock att lite tidspress är bra, vilket en 

lärare uttryckte genom att säga ”det ska finnas bra med tid men inte för mycket tid” och 

en annan lärare sade ”någon typ av press är ändå ganska bra för att man ska få jobbet 

gjort”. Att sätta tidsbegränsningar för att få elever att arbeta betonas också som ett 

argument till användningen av salsskrivningar. Vad gäller salsskrivningar uttryckte en 

av lärarna att det är ett mer effektivt arbetssätt när elever inte är motiverade eller 

intresserade av att skriva eftersom fler texter lämnas in. Hen problematiserade dock 

salsskrivande genom att berätta att texterna ”kanske inte är lika välarbetade, men det är 

texter” samt att ”någon skriver väl bara i rena förskräckelsen, men ja då blev det något i 

alla fall”.   

 

Eftersom hemmaskrivande tillåts till viss del, tas texter som elever skrivit hemma med i 

betygsunderlaget vid betygssättning. Hemmaskrivna texter jämförs dock med skoltexter 

för att se att de överensstämmer i kvalitet och lärarna menar att de på så sätt kan 

garantera att det är eleven själv som har skrivit. Skulle de hemmaskrivna texterna 

avvika från skoltexterna tas enbart hänsyn till de senare. Elever kan således inte bara 

producera texter hemifrån utan de måste ha skrivit texter på skolan också: ”Om det bara 

är så att eleven har jobbat hemifrån så måste jag få se lite uppgifter här och nu innan 

betygssättning. Där är ju nationella provet bra till exempel”.  

 

Utmärkande för uppfattningen är även att ju bättre lärarna känner elever och deras 

skrivande, desto tryggare kan de bli med att låta elever skriva texter för summativa 

syften hemma. På frågan om ifall texter som har skrivits hemma bedöms olikt från de 

som skrivs på skolan svarade en av lärarna att hemmaskrivna texter kan vara 

problematiska eftersom det kan vara svårt att veta vem som har skrivit dem. Läraren gav 

dock också uttryck för att problematiken kring bedömning beror på hur väl hen känner 

eleven.   

 

Jag har faktiskt också elever som jag känner väldigt, väldigt väl, som jag har haft i flera år. […] 

Jag har en kille nu, han skriver oerhört mycket. Men han mår lite dåligt ibland och är inte i skolan, 

men jag är faktiskt helt hundra på att det han skriver och lämnar in har han gjort själv. Honom 

känner jag så väl så jag har inte de där tveksamheterna längre när det gäller honom. 
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Lärare med denna uppfattning försöker således lägga så mycket som möjligt av 

skrivandet på skoltid, men de kan tillåta hemmaskrivande i undantagsfall. 

Betygsunderlaget kan därmed bestå av hemmaskrivna texter, men bara om de 

överensstämmer i kvalitet med skolskrivna texter.   

6.1.3 Skrivande för summativa syften sker först i skolan, sedan hemma 

Lärarna som uttrycker denna uppfattning låter elever skriva både i skolan och hemma. 

De använder dock inga renodlade hemuppgifter. Skrivuppgifter introduceras alltid på 

lektionstid och eleverna får ett antal lektioner att arbeta med sina texter i skolan. Det är 

om elever inte hinner färdigt på utsatt tid som hemmaskrivande blir aktuellt: ”Är man 

inte klar här, skriv klart hemma. Lämna in så snart som möjligt”. Stödtid efter skolan 

finns som alternativ, men det är inget tvång för eleverna att gå dit för att färdigställa 

sina texter utan de kan lika gärna åka hem och skriva. När jag frågade om eleverna 

någonsin skriver texter hemma svarade en lärare som följer:    

 

Om de till exempel har varit borta eller om de har suttit och slösat bort tiden på annat så får de ju 

skriva färdigt hemma. Det händer. Sen händer det ju ibland att de har läxhjälp eller studiegårdstid 

och att de skriver färdigt saker där. Men det händer inte att jag säger ’det här ska ni skriva hemma. 

Gå nu’.  

 

Skrivandet organiseras ofta som processkrivning under ett antal lektioner. Skulle det 

vara så att ingen är färdig efter utsatt deadline så kan mer lektionstid ges till samtliga i 

klassen om läraren bedömer att eleverna har använt tiden effektivt. Salsskrivningar 

förekommer också som variation eller i klasser där det inte blir något gjort om 

skrivandet är utplacerat på en längre tid. Just salsskrivningar upplever en av lärarna har 

blivit allt mer vanligt i svenskämnet, åtminstone på den skola där hen arbetar. Bland 

lärarna i denna kategori gäller dock överlag tanken att: ”En deadline är ju inte absolut 

över huvud taget. Man kan ju lämna in den [texten] en vecka för sent. Det påverkar ju 

ingenting förutom att du ligger efter och att jag ligger efter”.   

 

Eftersom hemmaskrivande tillåts, tas både texter som har producerats i skolan och 

hemma med i betygsunderlaget vid betygssättning. Lärarna uttrycker dock att om de 

misstänker att det är något skumt med en text och att de ”anar ugglor i mossen” så 

undersöker de den texten lite extra för att se om de kan hitta något som bevisar att det 

inte är elevens egen text. En av lärarna uttryckte att om misstankar om fusk skulle vara 

genomgående för alla texter som en elev skriver så ”kan till exempel ett nationellt prov 

få större betydelse eftersom det görs på plats”. I övrigt har produktionsstället inte någon 

betydelse för betygsunderlaget: ”i princip så kan ju en elev skriva färdigt alla sina 

uppgifter hemma och ändå få ett bra betyg. Det är inget hinder i sig”.  

 

Utmärkande för denna uppfattning är således att hemmaskrivande tillåts om elever inte 

är färdiga vid utsatt deadline samt att alla texter bedöms likvärdigt oavsett 

produktionsställe. Dock håller lärarna ett extra öga på elever som misstänks fuska i 
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skrivandet. Lärarna menar att detta blir tydligt eftersom de under kursens gång lär känna 

eleverna och vad de kan eller inte kan.   

6.2 Lärares motiveringar  

I detta avsnitt presenteras de motiveringar som de deltagande lärarna gav uttryck för i 

intervjuerna. Motiveringarna i nedanstående kategorier användes som argument för flera 

av de arbetssätt som har beskrivits ovan och många av de intervjuade lärarna gav 

uttryck för mer än en motivering till varför de har valt att arbeta som de gör. Under 

varje kategori kommer jag därför att förklara om det är en motivering som uttrycks av 

samtliga, majoriteten eller bara några lärare samt om motiveringen endast används av 

lärare som arbetar i enlighet med ett av de beskrivna arbetssätten.   

6.2.1 Reliabilitet  

Den mest framträdande motiveringen till varför lärarna arbetar på ett visst sätt handlade 

om elevtexternas reliabilitet. Alla lärare i studien uttryckte, i varierande grad, att om 

elever skriver hemma så är det svårt att veta vem som har skrivit texten och att det 

därmed blir svårt att bedöma den. Utifrån denna synpunkt har lärarna sedan valt olika 

arbetssätt. De lärare som inte tillåter hemmaskrivande för summativa syften menar att 

reliabilitetsproblemet är så pass betydande att hemmaskrivande inte är möjligt, vilket 

framkommer i nedanstående citat om teknisk utveckling och skrivande på dator.   

 

I takt med teknisk utveckling så är det ju så oerhört mycket lättare att fuska […]. Antingen att 

någon annan har skrivit åt dem helt enkelt eller att de har klippt och klistrat friskt och är vana vid 

att det har gått bra […] Och jag menar då är det ju som ingen idé att ha skola tycker jag. 

 

De andra lärarna, som i olika grad tillämpar hemmaskrivande, uttrycker också att 

fuskaspekten och därmed reliabiliteten är ett problem, men hanterar detta på andra sätt. 

Exempelvis framhävs det att lärarna vill se elevers texter innan de tas hem för att vid 

bedömning kunna avgöra om de håller samma nivå före och efter hemmaskrivandet. 

Elever kan därför bli ombedda att skicka in sina texter innan de tar hem dem för att 

lärarna ska ha något att jämföra med. Dessutom betonas det att om eleverna börjar 

skriva sina texter på lektionstid blir det också lättare att avgöra om processen har gått 

rätt till: ”om man då är med i början så kan man i alla fall se. Har de då kommit veckan 

efter med en helt annan text, då kan man ju börja misstänka ett och annat”. 

 

Skolskrivande ses alltså som en garanti för att det är eleven själv som har producerat sin 

inlämnade text, vilket gör bedömning möjlig. Lärarna har sedan valt att anpassa sina 

arbetssätt olika mycket utifrån detta perspektiv.  

6.2.2 Rättvisa och lika villkor 

Endast de lärare som inte tillåter hemmaskrivande för summativa syften ger i min studie 

uttryck för rättvisa och lika villkor för alla elever som motivering till valt arbetssätt. De 
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menar att elever har olika förutsättningar att arbeta hemma och olika tillgång till 

skolexterna resurser, vilket skapar ojämlika förutsättningar i skrivandet. I övningssyfte 

ses inte detta som ett problem eftersom hjälp från kompisar eller föräldrar kan var bra 

för elevernas inlärning. För summativa syften anser dock lärarna att förutsättningarna 

ska vara likvärdiga för alla elever och därför görs skriftliga skoluppgifter för summativa 

syften på skolan, vilket framkommer i nedanstående uttalande.  

 

Det finns ju de som har absolut ingen stöttning och då är det ganska orättvist om jag säger att ”den 

här uppgiften får ni göra klart hemma”. […] Så det måste vara på lika villkor. Det är också det här 

med demokrati litegrann. Man kan inte dra alla över en kam, det vet jag ju, men det gäller ju åt alla 

möjliga håll. Även de som är superduperduktiga och de som är superdupersvaga. Det måste ju vara 

lika bedömt för alla. 

 

Som synes i citatet ovan är det även centralt för dessa lärare att bedömningen är rättvis. 

Detta framkommer också genom att en annan lärare beskriver att de på sin skola har 

gemensamma salsskrivningar i svenskkurserna, vilket innebär att alla elever som läser 

kursen Svenska 1 genomför samma summativa skrivuppgifter. Hen sade att: ”de här ska 

vi förbereda tillsammans, vi ska genomföra dem gemensamt och vi ska utvärdera dem, 

dvs. sambedöma så att vi är rättvisa.”. På så vis skapas likvärdiga förutsättningar för alla 

elever och mer än en lärare bedömer varje text, vilket hen menar leder till en rättvisare 

bedömning. Denna lärare berättade att de gemensamma salsskrivningarna var en 

satsning som skolan hade testat i några år för att se om resultaten blev bättre. På frågan 

om de hade lyckats med det svarade hen ”Toppresultaten har nog inte blivit fler, men 

däremot så tror jag att vi kanske inte har lika många som inte lär sig just alls”. Vad 

läraren troligen menar med detta är nog inte att gemensamma salsskrivningar 

automatiskt leder till ökat lärande och bättre resultat, utan snarare att de ger elever 

likvärdiga förutsättningar i skrivandet och samtidigt hjälper till att, med lärarens ord, 

”fånga upp de här som är dåliga på att skriva eller pratar”.      

 

Motiveringen om rättvisa och lika villkor innehåller starka drag av ett 

likvärdighetsperspektiv. Lärarna talar om att skapa lika villkor för alla elever samt att 

skapa tillförlitliga bedömningssituationer som ger eleverna likvärdiga förutsättningar att 

prestera.   

6.2.3 Närvaro för utveckling och stöd 

Elevernas närvaro framförs av samtliga lärare som ett viktigt argument för varför de 

jobbar som de gör. De anser att det är på skolan som elever kan få hjälp, ställa frågor, få 

respons på texter och så vidare, vilket leder till utveckling och lärande. En lärare sade 

att ”Det är ju A och O att eleven är i skolan […] det är jätteviktigt för utvecklingen” 

samt att om elever bara arbetar hemma och får hjälp med alla uppgifter så är det 

”absolut inte utvecklande för eleven”. På grund av detta finns också inställningen att 

skrivande inte bör förläggas enbart utanför skoltid. Trots att lärarna i studien arbetar 

olika med villkor för skrivande (se avsnitt 6.1) anser alla att det är viktigt att åtminstone 
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vara med i början av processen för att se att eleverna vet vad de ska göra. En av lärarna 

sade så här: 

 

Jag vill ju vara med när de börjar […] Framför allt så vill jag ju se att de börjar och att de vet vad 

de ska göra, för att ofta är det ju de där frågorna som dyker upp, de kommer ju i början. Om jag 

går igenom uppgiften, talar om och visar exempel så är det ju ändå femton procent som efteråt 

frågar ”vad ska vi göra?”. Ska jag då ha skickat hem dem så hade de ju suttit risigt till. Så det 

handlar mycket om att se till att alla har kommit igång. Att alla vet vad de ska göra. 

 

Ytterligare en anledning till att skrivande inte enbart bör förläggas till hemmet enligt 

några av lärarna är att lektionerna ska kännas betydelsefulla och viktiga. Det poängteras 

att ”om du lika gärna kan skriva hemma så är lektionen inte lika betydelsefull”. Lärarna 

som tillåter hemmaskrivande beskriver även att enbart hemmaskrivande inte fungerar 

eftersom många elever inte blir färdiga med sina uppgifter då. Att närvara på lektioner 

och skriva är därför centralt för att skrivuppgifterna ska bli gjorda, eller åtminstone 

påbörjade.   

 

Liksom den föregående kategorin innefattar denna kategori drag av ett 

likvärdighetsperspektiv. Att genom elevers närvaro kunna bistå med stöttning som leder 

till utveckling talar för att lärarna genom sitt arbete vill ge eleverna likvärdiga 

förutsättningar att utvecklas och lyckas med uppgifter. 

6.2.4 Brist på föreskriven tid 

Utnyttjandet av den föreskrivna tiden, dvs. den tid som är avsatt för kursen, används 

mestadels som motivering bland de lärare som tillåter hemmaskrivande. De framhäver 

att det finns begränsat med tid under kursen och om elever inte blir färdiga med 

skrivuppgifter under den avsatta tiden så måste de ta eget ansvar att färdigställa texten. 

En lärare uttryckte att ”är man borta så har man ju tappat bort tiden, så är det ju. Jobbar 

man inte på lektionerna så har man ju tappat bort tiden. Så lite grann får de väl skylla 

sig själva lite mera”.  

 

Ytterligare en lärare framhävde att hen har som mål att eleverna ska hinna sitt 

skolarbete på skoltid och att de bör vara lediga när de är hemma. Detta problematiserar 

hen dock genom uttalandet att ”det är väl ofta kanske det [tiden] som gör att man då 

ibland låter elever skriva hemma”. Tidsperspektivet är således en faktor som påverkar 

hur lärare väljer att arbeta med skrivandets plats och tid. Brist på lektionstid gör att en 

del väljer att förlägga visst skrivande till hemmet eftersom kursen måste gå vidare.    
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7 Sammanfattande slutsatser 

Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv var syftet med studien att undersöka hur några 

svensklärare i gymnasiet hanterar villkor för och bedömning av skriftliga skoluppgifter 

som elever producerar i svenskämnet på gymnasiet samt att belysa de deltagande 

svensklärarnas bakomliggande argument för sina valda arbetssätt.  

 

Den första och andra frågeställningen som studien hade för avsikt att besvara handlar 

om skrivandets produktionsställe och produktionstid samt bedömning av skriftliga 

skoluppgifter som produceras utanför skoltid. Resultatet visar att det finns tre kvalitativt 

skilda uppfattningar som de deltagande svensklärarna tillämpar vid skrivande i kursen 

Svenska 1. Den första uppfattningen är att skrivande för summativa syften ska ske på 

skoltid och att hemmaskrivna texter inte kan användas som underlag vid betygssättning. 

Den andra uppfattningen är att skrivande för summativa syften främst ska ske på 

skoltid, men att hemmaskrivande kan vara befogat ibland och gör att dessa texter också 

kan bilda underlag för betygssättning om de överensstämmer med kvaliteten i 

skolskrivna texter. Den tredje uppfattningen är att skrivande för summativa syften ska 

introduceras och påbörjas på lektionstid, men att hemmaskrivande är ett alternativ ifall 

elever inte hinner färdigt. I detta tredje fall kan hemmaskrivna texter användas som 

underlag vid betygssättning om det inte är så att läraren misstänker och kan bevisa fusk. 

Vad gäller tidsvillkoren för skrivuppgifter varierar dessa bland lärarna eftersom de 

tillämpar salsskrivningar, processkrivande eller båda. Det framhålls dock av lärarna att 

elever har hela kursen på sig att uppnå kunskapskraven.  

 

Något som framkom genom intervjuerna var att många av de deltagande lärarna tidigare 

hade varit mer fria med skrivplatsen och låtit elever skriva hemma i större utsträckning. 

Numera försöker de helt eller delvis begränsa den tid som elever skriver utanför skoltid 

av olika anledningar. Bland annat lyfts den tekniska utvecklingen, möjligheter att fuska 

och därmed också texternas reliabilitet som orsaker till ändrat arbetssätt. Skolskrivande 

ses som en garanti för att det är elevens egna skrivprestationer och kunskaper som 

återspeglas i inlämnade texter.  

 

Den tredje frågeställningen handlar om lärarnas motiveringar till sina valda arbetssätt. 

Motiveringarna som framkommer i resultatet kan sammanfattas till fyra kategorier: 

reliabilitet, rättvisa och lika villkor, närvaro för utveckling och stöd samt brist på 

föreskriven tid. Av dessa speglar två kategorier ett likvärdighetsperspektiv. Det är dock 

svårt att se några tydliga samband mellan hur lärarna arbetar och hur de motiverar sina 

arbetssätt eftersom många av motiveringarna som framkommer används av de flesta 

eller samtliga lärare i studien. Exempelvis menar samtliga lärare att 

reliabilitetsproblematiken och vikten av elevnärvaro i olika grad har påverkat deras val 

av arbetssätt. Det som kan konstateras är dock att lärare som inte tillåter 

hemmaskrivande verkar framhäva reliabilitetsproblematiken mer än övriga lärare. De 

betonar också att alla elever inte har lika mycket stöd hemma och att förutsättningarna 
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måste vara lika för att bedömningar ska bli likvärdiga, vilket gör att de anser att deras 

arbetssätt är nödvändigt för att kunna garantera likvärdighet för alla elever. Det kan 

också konstateras att bristen på föreskriven tid bara förekommer som en motivering 

bland lärare som tillåter hemmaskrivande. 

 

Sammanfattningsvis finns alltså olika uppfattningar bland svensklärare vad gäller 

skrivandets produktionstid och produktionsställe. Dock anser samtliga lärare i studien 

att skriftliga skoluppgifter ska introduceras på lektionstid. Vilka texter som tas med i 

betygsunderlag vid betygssättning beror på det arbetssätt som lärarna har valt att 

tillämpa. Dessa valda arbetssätt motiveras i varierande grad utifrån reliabilitet. Vikten 

av elevnärvaro för utveckling och stöd belyses också, vilket ger uttryck för ett visst 

likvärdighetsperspektiv. Några av lärarna motiverar även sina arbetssätt utifrån ett 

rättvisetänk och ytterligare några lyfter bristen på föreskriven tid.   
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 

I detta kapitel diskuteras studiens utfallsrum i förhållande till tidigare forskning och den 

bakgrund som presenterats. Detta sammanfattas sedan i didaktiska implikationer som 

kommer av denna studie. Därefter diskuteras begränsningar i den valda metoden utifrån 

sådant som framkommit under studiens gång och avslutningsvis presenteras förslag på 

vidare forskning inom ämnet.  

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen inleds med reflektioner kring lärarnas olika skrivvillkor för plats 

och tid, följt av en diskussion kring lärarnas motiveringar. Därefter behandlas möjliga 

konsekvenser som kommer av varierade villkor för skrivande samt varierade 

arbetsmetoder. Slutligen inriktas diskussionen på skolskrivande och salsskrivningar, 

med vidare reflektion kring fenomenet salsskrivningar, för att därefter avslutas i ett 

sammanfattande stycke om reliabilitet och likvärdighet. 

 

Resultatet av min studie visar, liksom tidigare studier (se t.ex. Skar, 2013 och 

Parmenius Swärd, 2008), att det finns variation i hur lärare arbetar med skrivande i 

skolan. Det blir tydligt att det framför allt är lärarnas syn på skrivandets 

produktionsställe som skiljer sig åt och skapar diskussioner. Skrivandets produktionstid 

är inte lika omdiskuterat, utan tidsvariationen berör snarare vilken arbetsmetod lärare 

föredrar i vissa uppgifter. Dock verkar lärarnas formulerade villkor för produktionsställe 

påverka villkoren för produktionstid. Beroende på om elever får skriva hemma eller inte 

påverkas också tiden som de har till förfogande. Detta kan jämföras med de två 

klasserna i Parmenius Swärds studie (2008) där eleverna i naturklassen var tvungna att 

lämna in sina texter vid deadline oavsett om de var färdiga eller inte, medan eleverna i 

musikklassen hade möjlighet att arbeta hemma och lämna in när de kände sig nöjda med 

en text. Lärarna i min studie uttrycker dock att eleverna har hela kursen på sig att uppnå 

kunskapskraven, vilket innebär att tidsvillkoren egentligen sträcker sig över hela läsåret. 

Detta kan enligt fenomenografin ses som en normuppfattning bland lärarna (se Marton 

& Booth, 2000:164).   

 

Ytterligare en normuppfattning som går att identifiera bland lärarna i min studie är att 

samtliga anser att skriftliga skoluppgifter alltid bör påbörjas i skolan. Hur uppgifterna 

avslutas är det som skiljer sig åt och det är här de varierande villkoren för 

produktionsställe gör sig synliga. Intressant är att trots att lärarna arbetar på olika sätt 

använder de ungefär samma motiveringar som argument till varför de arbetar som de 

gör, vilket är något som inte har belysts av tidigare forskning som jag har tagit del av. 

En motivering som både förenar och skiljer lärarna åt är i vilken grad texters reliabilitet 

är av betydelse för valt arbetssätt. Fuskaspekten berörs nämligen av samtliga lärare och 

vissa av lärarna menar att på grund av elevers möjligheter att fuska måste alla skriftliga 

skoluppgifter som ska bedömas summativt genomföras på skolan under en lärares 
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översyn för att texterna ska bli tillförlitliga. Detta är dock inte en gemensam uppfattning 

bland alla deltagande lärare.  

 

Lärarna förhåller sig alltså olika till fuskaspekten genom sina arbetssätt. Bland de lärare 

som tillåter hemmaskrivande blir det relevant att reflektera över hur mycket tid som 

läggs på att identifiera fusk. Ett flertal lärare i min studie framhäver nämligen att de 

jämför hemmaskrivna texter med skolskrivna texter eller läser vissa texter med 

misstänksamhet för att garantera att det verkligen är eleven själv som skriver. Enligt 

Skar (2013:168) är detta ett nödvändigt tillvägagångssätt för att kunna använda 

uppgifter med låg standardisering i betygssyfte. Som jag ser det finns det dock även 

problem med detta eftersom ett sådant tillvägagångssätt bör innebära att en del av tiden 

som lärarna har till planering och bedömning används till att identifiera fusk. Det finns 

tjänster, såsom Urkund, som ska hjälpa lärare att hitta plagiat, men dessa hittar inte allt. 

Tjänsterna kan exempelvis inte identifiera elevtexter som har författats av föräldrar eller 

andra i elevens omgivning, förutsatt att dessa personer inte har plagierat. Detta gör att 

lärare som vill garantera att det är elevens egna prestationer som bedöms själva måste 

läsa elevtexter med kritiska ögon för att kunna hitta och bevisa fusk, vilket kan ta tid. 

Frågan är om detta är väl spenderad arbetstid eller om det är tid som egentligen behövs 

till annat.      

 

Även synen på huruvida den föreskrivna kurstiden räcker till skiljer sig mellan lärarna. 

För att återkoppla till Brorsson (2007) som belyser de tre tidsbegreppen lineär tid, 

verksamhetstid och föreskriven tid finns det antydningar i lärarnas uttalanden om att de 

prioriterar dessa tidsperspektiv på olika sätt. Som framkommer i resultatet menar lärare 

som tillåter hemmaskrivande att bristen på föreskriven tid gör att hemmaskrivande blir 

aktuellt för att hinna med kursen på den utsatta tiden. Detta antyder att lärarna tar 

hänsyn till elevers verksamhetstid eftersom eleverna får fortsätta arbeta med sina texter 

om de inte är färdiga efter att den avsatta lektionstiden är slut. Lärare som inte tillåter 

hemmaskrivande tar snarare större hänsyn till den lineära tiden och den föreskrivna 

tiden eftersom de generellt arbetar efter principen att elever lämnar in vid deadline 

oavsett om texten är färdig eller inte, vilket kan jämföras med det arbetssätt som lärarna 

i naturklassen i Parmenius Swärds studie tillämpade (2008:136). Den föreskrivna tiden 

kan således upplevas som ett större problem bland lärare som tar elevers verksamhetstid 

i beaktande än bland de som inte gör det eftersom det finns en risk att skrivandet tar upp 

mer tid än vad som är planerat för. Denna risk finns inte bland lärarna som håller hårt på 

sin deadline.  

 

Lärarnas arbetssätt kan alltså delvis förklaras genom deras förhållningssätt till de tre 

tidsperspektiven. En annan möjlig förklaring kan komma genom deras förhållningssätt 

till frånvarande elever. Genom att tillåta hemmaskrivande underlättar lärarna för sig 

själva eftersom de kan undvika det extraarbete som det innebär att hitta en ny tid för 

skrivande som inte krockar med något annat i elevernas schema och där också en lärare 
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kan delta. Dock innebär detta att extratid måste läggas i bedömningsfasen, vilket nämns 

ovan. Denna motivering är inte något som de deltagande lärarna explicit har gett uttryck 

för i intervjuerna, men det skulle kunna vara en potentiell delförklaring till varför lärares 

arbetssätt varierar eftersom det är rimligt att anta att lärare föredrar att lägga olika 

mycket tid på olika delar i arbetet med skrivande.   

 

Något som kan vara intressant att diskutera är vilka konsekvenser som kommer av att 

lärare arbetar på olika sätt med just villkor för skrivande i allmänhet och villkor för 

produktionsställe i synnerhet. Till att börja med innebär arbetssätten som framkommer i 

resultatet olika grad av standardisering där hemmaskrivande står för en lägre grad av 

standardisering än enbart skolskrivande (se Skar, 2013:46). Som tidigare nämnts är en 

fördel med hög uppgiftsstandardisering att betygen blir mer likvärdiga och jämförbara 

eftersom informationen som betygen bygger på består av den enskilda elevens egna 

kunskaper. Det finns såklart en risk att elever tar hjälp av andra även om de enbart 

skriver på lektionstid, men skolskrivande ger ändå lärare större kontroll över 

produktionssituationen och elevernas arbete. En konsekvens av att arbetssätten mellan 

lärare varierar blir att elever möter olika undervisnings- och bedömningspraktiker, 

vilket innebär att deras betyg kan vara baserade på information som är insamlad på olika 

grunder. För att återvända till Randahls studie (2014), där begreppen skolinterna och 

skolexterna resurser används, bidrar lärares olika arbetssätt till att vissa elever får 

tillgång till skolexterna resurser, såsom föräldrar, kompisar eller annat, medan andra 

elever är begränsade till skolinterna resurser. Detta kan skapa problem vid 

betygssättning eftersom det finns en risk att den information som vissa elevers betyg 

grundas på inte visar vad eleven kan själv, utan snarare vad eleven kan med hjälp. Här 

återspeglas alltså reliabilitetsproblematiken. En lösning skulle vara att tvinga alla lärare 

att arbeta på exakt samma sätt, men detta är inte möjligt eftersom undervisningen enligt 

Skolverket (2011a:6) ska anpassas efter och ta hänsyn till elevers olikheter.  

 

Att lärares huvudprinciper kring hur de arbetar med skrivande gällande villkor för plats 

och tid varierar kan alltså ha betydelse för hur elever betygsätts. Vidare är det även 

rimligt att tänka sig att val av arbetsmetoder också påverkar elevprestationer. 

Diskussionen kring huruvida de förutsättningar som elever ges i skrivandet leder till 

likvärdiga möjligheter att visa sina kunskaper blir därmed intressant. Några av de 

intervjuade lärarna i denna studie använde enbart salsskrivning vid examination, andra 

använde salsskrivning och processkrivning och ytterligare andra använde i första hand 

processkrivning. Elever är olika och gynnas troligen av olika arbetssätt, vilket bland 

annat belyses av en lärare i min studie som uttryckte att salsskrivningar är bra för 

mindre motiverade elever (se avsnitt 6.1.2). Detta uttalande antyder att det finns elever 

som presterar bättre under tidspress, men också att det finns elever som presterar bättre 

om de får lite längre tid på sig. Skolverket (2011a:6) framhåller att undervisningen kan 

få variera mellan skolor och lärare så länge elevers olikheter tas hänsyn till. Att då 
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enbart arbeta med en viss metod för att examinera skrivande kan därmed påverka 

elevernas prestationer eftersom alla inte gynnas av en och samma metod.   

 

Något som har framkommit i arbetet med denna studie är att skolskrivande verkar bli 

allt mer vanligt, åtminstone bland lärarna i denna studie. Enligt fenomenografin ändras 

människors uppfattningar i takt med att nya kunskaper och erfarenheter utvecklas. Detta 

blir tydligt i min studie eftersom majoriteten av lärarna uttryckte att de tidigare var mer 

fria med skrivplatsen, men att de numera vill att skrivandet helt eller delvis ska ske på 

skolan. Skrivandets tid blir därmed mer begränsat, särskilt om hemmaskrivande inte 

tillåts. Med Sjöbergs och Westlunds termer (2005:6) skulle lärarnas nya synsätt kunna 

ses som en förskjutning från ett uppgiftsorienterat skrivande, som Sjöberg och Westlund 

(2005:7) menar var på uppgång under 2000-talets början, tillbaka till ett mer 

tidsorienterat skrivande. Kanske finns det i denna förskjutning en koppling till den 

tekniska utvecklingen och det faktum att många av de deltagande lärarna uttryckte att 

det är lätt för elever att fuska. Genom att eleverna arbetar mer på skoltid minimeras 

riskerna för fusk, vilket ökar reliabiliteten och möjliggör jämförbarhet (jfr Skar, 2013). 

Dessutom bidrar ett tidsorienterat arbetssätt till att den föreskrivna tiden inte blir ett lika 

stort problem. Beroende på hur arbetet struktureras finns dock en risk för att elevers 

verksamhetstid inte alltid tas hänsyn till med ett tidsorienterat arbetssätt, vilket gör att 

somliga elever kommer att känna sig stressade i skrivsituationer och troligen inte 

prestera sitt allra bästa (jfr Parmenius Swärd, 2008:148). Samtidigt är det möjligt att 

argumentera för att elever måste lära sig hantera olika typer av situationer för att bli 

kompetenta och flexibla samhällsmedborgare och att tidsorienterat skolskrivande 

därmed inte är ett problem.  

 

För att återkoppla till diskussionen om arbetsmetoder ovan verkar salsskrivningar ha 

blivit mer populärt i samband med ökat skolsskrivande. Detta utrycktes explicit av en av 

lärarna i studien och implicit genom några andra lärares beskrivningar av sitt arbetssätt 

förr och nu. Vad detta beror på går inte att säga med säkerhet, men med utgångspunkt i 

Skars (2013) resonemang om standardisering i uppgifter skulle digitalisering, elevfusk 

och lärarnas vilja att sätta rättvisa betyg kunna ha betydelse för salsskrivningens 

framgång. Salsskrivningar innebär hög standardisering och bidrar därmed till 

bedömningssituationer som är tillförlitliga och ger elever likvärdiga förutsättningar i 

skrivandet, vilket Skolverket (2018:20) framhäver som viktiga aspekter av likvärdighet 

och bedömning. Att standardiserade prov är ett bra verktyg för bedömning återspeglas 

även i de nationella proven, som från och med hösten 2018 särskilt ska beaktas vid 

betygssättning (Skolverket, 2018:37). Standardiserade prov och uppgifter värderas 

därmed högt i situationer där elevers kunskaper och förmågor ska bedömas summativt. 

Även här återspeglas sålunda fenomenografins tanke om att uppfattningar är dynamiska.     

 

Det går dock att problematisera metoden salsskrivningar och diskutera hur texternas 

kvalitet och elevernas betyg påverkas. Som nämns i citatet i avsnitt 6.2.2 angående 
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”toppresultaten” antyder en lärare att svagare elever gynnas av och presterar bättre i 

salsskrivningar med strikta tidsramar, medan det för starkare elever inte bidrar till ökade 

prestationer. Även andra lärare i studien har gett uttryck för att mindre motiverade 

elever gynnas av salsskrivningar eftersom de tvingas att producera något på den utsatta 

tiden, medan de mer motiverade eleverna kan behöva mer tid. Som nämns i bakgrunden 

i denna studie menar Ask att bearbetning är nödvändigt för att en text ska bli ”så 

fulländad som möjligt” (2012:42). En av de deltagande lärarna som pratar om 

salsskrivningar betonar också att det finns en risk att texterna inte blir lika välarbetade 

som om de hade producerats under exempelvis en skrivprocess (se avsnitt 6.1.2). Även 

Randahl (2014:212) framhäver att just salsskrivningar riskerar att se förbi elevers 

individuella behov och skapa ett tankesätt där skrivande innebär att skapa färdiga 

produkter på en bestämd tid. Salsskrivning som metod kan således bli ett problem ifall 

den undervisande läraren enbart arbetar på detta sätt i examinerande syfte eftersom det 

finns en risk att elever inte har möjlighet att visa sin fulla potential. Diskussionen landar 

då i frågan om skolan bör satsa på att hjälpa elever som inte når godkänt att klättra över 

E-gränsen eller om den bör satsa på att hjälpa elever att nå så högt som möjligt.  

 

Ytterligare en diskussion som kommer av ovanstående problem är om det är möjligt att 

endast tillämpa salsskrivningar i examinationssyfte. Skolverket (2011a) framhäver att 

lärare har frihet att planera och strukturera sin undervisning efter eget huvud så länge 

det centrala innehållet tillämpas. I det centrala innehållet för Svenska 1, som är denna 

studies huvudfokus, står det att elever ska få tillfälle att bearbeta sina texter. Det bör 

innebära att lärare som enbart implementerar salsskrivning som examination av 

skrivande också måste tillhandahålla tillfällen där eleverna får möjlighet att bearbeta de 

texter som de producerar under salsskrivningar. 

 

Avslutningsvis har denna studie bidragit till att beskriva den variation som finns i 

lärares huvudsakliga arbetssätt vad gäller skrivande i svenskämnet på gymnasiet. Det 

som tydligt framkommer är att lärarnas inställning till hemmaskrivande för summativa 

syften ser olika ut, vilket också påverkar den produktionstid som elever har till 

förfogande. Skolverket (2018:20) understryker att det är viktigt att elever har likvärdiga 

förutsättningar i bedömningssituationer som väger tungt i betygssyfte. Med resultatet 

från denna studie som utgångspunkt går det dock att ifrågasätta om eleverna verkligen 

får likvärdiga förutsättningar. Elever som har möjlighet att skriva utanför skolan under 

en längre tid ges till exempel större möjligheter att ta hjälp av skolexterna resurser eller 

att ett flertal gånger kunna revidera texter, vilket enligt Ask (2012:42) leder till bättre 

texter. Dessa möjligheter försvinner om elever producerar sina texter under 

salsskrivningar. Samtidigt finns en risk att alltför fria tids- och platsramar gör att elever 

skjuter upp skrivandet (se Parmenius Swärd, 2008:144) och därmed inte producerar 

texter med god kvalitet, som de möjligen skulle kunna göra i exempelvis 

salsskrivningar. Att lärares arbetssätt varierar är därmed problematiskt eftersom det 

leder till att en likvärdig utbildning med likvärdiga förutsättningar blir svår att uppnå, 
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och det finns en risk att elevers betyg baseras på information med en varierande grad av 

reliabilitet. Dock möjliggör varierande arbetssätt att elevers individuella behov blir 

tillgodosedda, vilket är en central del av kvalitativ utbildning. Skrivande i skolan och 

lärares arbetssätt är således ett komplext ämnesområde som kräver att lärare reflekterar 

över sitt arbetssätt för att skrivundervisningen ska bli så kvalitativ som möjligt.  

8.2 Didaktiska implikationer  

Denna studie har tagit fasta på hur sex svensklärare i huvudsak arbetar med skrivande i 

svenska och resultatet visar att variation förekommer. Som framkommer av 

diskussionen finns det för- och nackdelar med samtliga arbetssätt och det blir därmed 

viktigt att reflektera över hur skrivande ska gå till i det egna klassrummet. I och med att 

lärare ges stor frihet att enskilt planera och strukturera skrivundervisningen i 

svenskämnet (Skolverket, 2011a; 2018), åläggs de också ett ansvar för den syn på 

skrivande som elever tar med sig efter avslutad kurs. Eftersom skrivundervisningen i 

svenska ska ge elever möjlighet att utveckla nödvändiga kommunikativa kunskaper och 

stimulera elevers lust att skriva (Skolverket, 2011a:160) bör lärare vara medvetna om 

vilken syn på skrivande som förmedlas genom undervisningen och vilka konsekvenser 

som följer av olika arbetssätt.  

 

Lärare bör även vara öppna för förändring och utveckling. Fenomenografin betonar, 

som tidigare nämnts, att människors uppfattningar är dynamiska och ändras i takt med 

att nya erfarenheter utvecklas (Dahlgren & Johansson, 2015:162). En förhoppning är att 

denna studie ska ge inblick i möjliga sätt att arbeta med skrivande i svenska och på så 

sätt fungera som utgångspunkt för reflektioner kring den egna undervisningspraktiken 

vad gäller skrivande. Frågor som studien har tagit upp och som kan vara relevanta att 

fundera över är hur skrivundervisningen ska möta elevers olika behov och 

förutsättningar eller vilka arbetsmetoder som är lämpliga i olika situationer. Ska 

skrivande bara examineras genom högt standardiserade uppgifter, vilket Skar (2013) 

förespråkar, eller är det möjligt att summativt bedöma skrivuppgifter med låg 

standardisering? Vilka konsekvenser får det i sådana fall? Ytterligare en fråga som är 

väsentlig att ta i beaktande är hur undervisningen kan anpassas till alla tidsperspektiv 

som lyfts av Brorsson (2007). Även frågan om hur skolinterna resurser ska fungera som 

stöd i hela skrivprocessen, som Randahl (2014) lyfter, är relevant. Eftersom samtliga 

lärare i studien lyfte fram fuskaspekten och texters reliabilitet som ett vardagligt 

skolproblem, kan exempelvis arbete med och reflektioner kring hur skolinterna resurser 

fungerar vara en god utgångspunkt för att minimera fusk. Om elever känner sig trygga 

med den stöttning som kommer av skolans resurser så får eleverna verktyg att på egen 

hand kunna genomföra och lyckas med sina skriftliga skoluppgifter. 

 

Slutligen krävs det alltså en vilja att våga testa och utvärdera nya arbetssätt för att som 

lärare kunna utveckla och förändra sin undervisningspraktik. Som Skolverket (2011a:6) 
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poängterar behöver inte lärares undervisning se likadan ut i samtliga skolor och bland 

samtliga lärare. Jag menar dock att för att elever ska få chans till så god skrivutbildning 

som möjligt behöver lärare kunna motivera och ge goda argument för sin valda 

undervisnings- och bedömningspraktik vad gäller skrivande. En av avsikterna med 

denna studie har varit att beskriva och synliggöra arbetssätt som existerar bland lärare i 

svenska eftersom detta kan fungera som inspiration och vägledning för andra 

svensklärare, både erfarna och nyexaminerade, i jakten på en välmotiverad och noga 

genomtänkt skrivundervisning.  

8.3 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer den valda metoden att diskuteras utifrån sådant som har 

framkommit under studiens gång. Val av metod, urval, utformning av frågor och 

analysmetod har tidigare behandlats under metodkapitlet.  

 

Under en av intervjuerna framkom det att en deltagare hade önskat att få 

intervjufrågorna i förväg så att hen kunde fundera och tänka igenom sitt arbetssätt. Hen 

menade att mycket av det som görs går på rutin och att det därmed inte alltid är lätt att 

sätta ord på sin praktik. Detta var något som jag funderade över, och jag valde att inte 

lämna ut frågorna i förväg av främst två orsaker. För det första misstänkte jag att det 

skulle bli svårt att hitta deltagare till studien och ville därmed minimera den arbetsbörda 

det skulle innebära att delta i studien. Om jag hade bett lärarna förbereda sig innan 

själva intervjun finns en risk att fler hade tackat nej till att delta. För det andra ville jag 

inte att lärarna skulle prata ihop sig om intervjufrågorna i förväg, ifall de arbetade på 

samma skola, eftersom det skulle kunna leda till att deras egna uppfattningar om 

arbetssätt inte redogjordes för. Jag är dock medveten om att intervjuerna hade kunnat bli 

djupare och mer välutvecklade om lärarna hade fått möjlighet att förbereda sig innan 

intervjuerna genomfördes.  

 

Ytterligare en aspekt som är relevant för slutresultatet är min erfarenhet av intervjuande. 

Kvale och Brinkmann menar att ”Konsten att intervjua lär man sig genom att utföra 

intervjuer [...]” (2014:33). Jag har inte utfört särskilt många intervjuer innan 

genomförandet av denna studie och upptäckte därför vid analysen att jag några gånger 

hade glömt eller missat att följa upp vissa svar som hade kunnat generera intressant 

information. Detta är dock ett problem som jag tror att även erfarna forskare som utför 

intervjuer möter i olika utsträckning. Med hjälp av intervjuguiden och den inledande 

pilotstudien gav jag dock mig själv goda förutsättningar för att utföra välstrukturerade 

intervjuer. Jag var således väl förberedd inför intervjusituationen, och jag anser att jag 

fick fram mycket relevant och givande information om skrivande i svenska att arbeta 

med i studien.  
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8.4 Vidare forskning 

Denna studie har syftat till att undersöka och beskriva hur några svensklärare arbetar 

med villkor för skrivande i kursen Svenska 1, samt hur de motiverar sina arbetssätt. 

Studien visar att lärarnas arbetssätt varierar och att exempelvis vissa tillåter 

hemmaskrivande, medan andra inte gör det. För vidare studier skulle det vara intressant 

att undersöka hur lärare förhåller sig till begreppet reliabilitet och därigenom bland 

annat ta reda på hur mycket tid lärare lägger på att hitta fusk. Min studie visar att alla 

deltagande lärare ger uttryck för reliabilitetsproblematik i texter, dvs. att det kan vara 

svårt att garantera att det är elevens egna kunskaper som uppvisas i uppgifter. En 

djupdykning inom reliabilitet i relation till skrivande skulle ge mer information om 

lärarnas inställning till problemet och vad de gör för att hantera det.  

 

Ytterligare något som skulle vara intressant att studera vidare är om det finns något 

samband mellan elevers inställning till skrivande i svenska och de arbetsmetoder som 

de föredrar vid exempelvis examinationer. Min studie visar som framkommit att några 

av de deltagande lärarna upplever det som att mindre motiverade elever gynnas mer av 

salsskrivningar, medan mer motiverade elever hellre vill ha mycket tid på sig. En studie 

som antar ett elevperspektiv i frågan skulle kunna ge insikt i hur eleverna upplever 

skrivandet, vilket skulle ge goda didaktiska utgångspunkter för lärare vid val av 

arbetssätt och planering vad gäller skrivande.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Inledning/erfarenhet 

- Hur länge har du jobbat som svensklärare? 

- Vilka klasser undervisar du i Svenska 1 just nu?  

- Kan du berätta hur du ser på skrivande i svenska?  

o Skulle du säga att det är viktigt? Varför i så fall? 

 

Villkor för skrivuppgifter  

- Hur ser du på det här med när och var eleverna skriver?  

- Var skriver dina elever sina texter? 

o Skriver de texter hemma? Vad beror det på? I vilka situationer? Vad 

avgör om de får göra det eller inte?  

- Hur gör du med tid för skrivuppgifter? Hur lång tid brukar eleverna få?  

- Arbetar du med deadlines? 

o Ja: Vad händer om en elev inte hinner färdigt/inte lämnar in i tid? 

o Nej: Hur ser du på att elever kan få olika mycket tid att skriva? 

o Ibland: I vilka situationer används det och varför just dessa? 

- Gör du någon skillnad mellan olika klasser?  

 

Scenario: I din klass i Svenska 1 håller ni på att avsluta ett moment där eleverna skulle 

skriva sina egna debattartiklar. Hur gör du om en elev... 

1. har varit borta mycket och inte hunnit färdigt? 

2. har haft svårt att komma igång och därför inte hunnit färdigt? 

3. har närvarat, men inte arbetat? 

4. är färdig, men är inte nöjd och vill ha mer tid? 

 

Bedömning  

- Om en elev har skrivit en text utanför skolan, hur bedömer du den texten? 

o Bedömer du texter som skrivs utanför skolan på samma sätt som texter 

som skrivs på lektionstid? Vad beror det på?  

- Vilka texter utgör underlag för betyg? Spelar produktionsplats och 

produktionstid någon roll i detta? 

 

Motivering 

- Har du alltid arbetat så här (med tid och plats för skrivande)? 

o Ja: Hur kommer det sig att du har valt att arbeta så här? 

o Nej: Kan du berätta hur du gjorde förut? Hur kommer det sig att du har 

bytt arbetssätt? 


