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Abstract 

This is a qualitative and hermeneutic study where I describe, analyze and interpret four 

Swedish teachers' perceptions of the importance of writing as a way of acquiring 

knowledge. The purpose is to highlight attitudes to writing and their impact on the 

teaching practice. The theoretical background discusses the autonomic aspects of 

scripture and pedagogical positions concerning writing instruction. Results show that 

the teachers teaching positions can be traced back to their approach to writing. 

However, in this study, it is difficult to tell exactly what these consequences are because 

the approaches of the teachers’ are similar. Nevertheless, because the teachers’ attitudes 

to writing influence their pedagogical positions then reasonably these attitudes are likely 

to shine through and permeate their teaching practice. 
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1. Inledning 

Inom skolan skrivs det mycket och skolan som organisation har den uppfattningen att 

skrivande är viktigt. Skolan anser det så viktigt att kunskapskrav och riktlinjer för 

skrivande formulerats i de styrmedel som ligger till grund för undervisningen. De som 

finns på plats, bedriver undervisning, möter elever, läser elevtexter, bedömer elevtexter 

och också skapar skrivuppgifterna är lärarna. Styrmedlen som läraren har till hjälp visar 

målsättningen med undervisningen och läraren måste staka ut den ibland krokiga resan 

dit.  

 Den enskilde läraren har inte bara sina ämneskunskaper och pedagogiska färdigheter 

med sig in i klassrummet, utan är både tyngd och buren av sina många och livslånga 

erfarenheter.  Hur den enskilde läraren uppfattar skrivandet som ett medel för lärande 

präglar det sätt på vilket läraren använder skriften i sin undervisning. Den här studien 

ämnar undersöka på vilket sätt och till vilken grad lärarens uppfattning om skrivande 

genomsyrar undervisningspraktiken.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att, hos grundskolelärare och gymnasielärare, belysa attityder till 

skrivande och vilka effekter dessa får i deras undervisningspraktik. För att uppnå detta 

syfte kommer jag i denna studie att beskriva, analysera och tolka några svensklärares 

uppfattningar om betydelsen av skrivande som ett sätt att förvärva kunskap. Följande 

frågeställningar kommer jag att använda mig av: 

 Anser lärarna att syftet med en text i första hand är att bli presenterad? 

 Anser lärarna att syftet med en text i första hand är skrivprocessen? 

 Vilka följder får denna syn för lärarnas undervisningspraktik?  

1.2 Material 

Den 13/4 2010 tog jag kontakt med en rektor för en högstadieskola i en medelstor 

kommun i södra Sverige. Vidare tog jag den 16/4 2010 även kontakt med en 

gymnasierektor i samma kommun. Dessa rektorer gav mig förslag på lärare som kunde 

vara lämpliga för studien. Även om jag inser problematiken med att låta rektorer föreslå 

kandidater till intervjuer för en studie så ansåg jag inte under samtalen med dessa att de 

försökte uppmana mig att välja någon speciell person, utan jag fick intrycket att de gav 

mig information om de möjliga kandidater som skolorna ifråga hade att erbjuda.  
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 Intervjuerna spelades in och hade formen av samtal där syftet var att utröna 

intervjupersonernas uppfattningar om det som behandlades. Jag använde mig av öppna 

frågor som gav möjlighet för intervjupersonerna att svara utifrån sig själva. Jag följde 

upp deras tankegångar för att få en så bred bild av deras uppfattningar som möjligt och 

samtidigt för att fånga upp alla nyanser som en uppfattning kan innehålla. Detta gjorde 

jag för att försöka applicera den hermeneutiska spiralen på intervjusituationen i likhet 

med det sätt som Kvale (1997: 50) talar om och som presenteras nedan i metodavsnittet. 

Detta sätt ser också Alexandersson (1994: 118-119) fördelar med och menar att man 

med fördel ställer intervjufrågorna i relation till något för att i så stor utsträckning som 

möjligt få intervjupersonerna att svara på samma sak. Detta har funnits i åtanke när jag 

formulerat mina frågor och när jag ställt följdfrågor. 

 Efter att intervjuerna genomförts har jag ordagrant transkriberat dem och sedan i linje 

med hermeneutiken angripit dem med syfte att analysera dem. Eftersom jag utgår ifrån 

kvalitativ metod vid analysen av materialet så har jag sett det som naturligt att även 

använda mig av kvalitativ intervjumetod. Intervjuerna har varit standardiserade i den 

mån att jag på förhand haft ett givet frågeformulär men har tillåtit mig att frångå detta 

frågeformulär när jag ansett det nödvändigt. Detta med anledning av att studiens syfte 

kräft att jag som intervjuare haft möjlighet att följa upp intervjupersonens tankar samt 

låta dem utveckla dem vidare. Därför kan man se det som att intervjuerna delvis varit 

icke-standardiserad. Starrin, Renck (1996: 56)  

 De personer som har intervjuats för den här studien består av fyra personer och deras 

namn är fingerade. En man och en kvinna arbetande på en högstadieskola och en man 

och en kvinna arbetande på en gymnasieskola har intervjuats. Intervjuerna tog var och 

en, ungefär 40 minuter. Alla intervjupersonerna har mångårig lärarerfarenhet. 

1.3 Metod 

Då denna studies syfte är att belysa några svensklärares syn på skrivande som ett medel 

för att förvärva kunskap har jag valt att använda mig av kvalitativ teori. Eftersom 

svensklärarnas generella syn på skrivande inte på förhand är bestämd måste studien utgå 

från deras uppfattningar om just skrivande. Vidare blir det i sin tur deras uppfattningar 

om skrivande som läggs till grund för analysen. 
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 Starrin (1994: 11-25) redogör för begreppen kvalitativ och kvantitativ metod. 

Författaren menar att ”kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos 

någonting; kvantitet är mängden av denna karaktär eller egenskap” (Starrin 1994: 21). 

Han hävdar att kvalitativ teori syftar till att söka reda på egenskaper eller innebörder hos 

ett fenomen medan den kvantitativa teorin syftar till att tydliggöra mängden av ett 

fenomen. Skillnaden enligt författaren ligger i att egenskaperna och innebörderna är 

oidentifierade i den kvalitativa teorin medan de är identifierade och något man utgår 

ifrån i den kvantitativa teorin. Författaren anser att om man vill undersöka ett fenomens 

väsen är kvalitativ analysmetod att föredra. 

 Jag har då börjat med att läsa hela intervjuerna för att skapa mig en helhetsbild för att 

sedan gå in på detaljnivå, och vidare ställt dessa detaljanalyser emot helheten. Det är 

just detta med att flera gånger ställa detaljanalyserna emot helhetsbilden och på det 

sättet skapa större förståelse för helheten som ligger till grund för min slutgiltiga analys. 

Intervjuerna har bearbetats på så vis att jag analyserat dem utifrån den teoretiska 

bakgrund som presenterats just under avsnitt två. Jag har strävat efter, att i linje med 

hermeneutiken, se helhet och sedan prövat intervjuernas detaljer mot just denna helhet. 

Jag har på detta sätt belyst hur attityder till skrivande som ett medel för lärande 

genomsyrar lärarnas undervisningspraktik. Jag har då låtit attityden stå i centrum för att 

sedan pröva ställningstaganden angående undervisningspraktiken mot attityden. 

 Kvale (1997: 49) pekar på två sätt som hermeneutiken blir relevant för den kvalitativa 

intervjun. För det första skapas intervjun utifrån ett hermeneutiskt tankesätt och för det 

andra analyseras den utifrån samma tänkesätt. Vidare menar Kvale att användningen av 

den hermeneutiska cirkeln, som presenteras senare i metoddelen, ger möjlighet att få en 

djupare förståelse för helheten av det som ska analyseras. Kvale (1997: 51) anser vidare 

att man via hermeneutiken först tar till sig texten som man ska analysera i sin helhet, för 

att skapa sig ett helhetsintryck. Sedan begrundar man detaljer i texten för att sedan ställa 

dessa mot helheten. På detta sätt anser Kvale att hermeneutiken ger en djupare förståelse 

för det som ska analyseras. Genom att göra på detta sätt anser författaren att man hela 

tiden blir tvungen att pröva sina deltolkningar och ställa dem emot helheten av 

originaltexten. 

 Eftersom den egna uppfattningen om skrivande spelar en avgörande roll i vilket syfte 

man lär ut just skrivande blir det hermeneutiska läran idealisk då den direkt tar hänsyn 
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till forskningsområdets subjektiva aspekt. När sedan resultatet ska tolkas utgår jag från 

den så kallade hermeneutiska spiralen. Vad som kort sagt menas med denna spiral är att 

förförståelsen tolkas och sedan bringar ny förståelse. Denna nya förståelse blir till en ny 

förförståelse som återigen tolkas och bringar en ny förståelse likt en spiral. (Patel, 

Davidson, 2003: 28-31 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Styrmedlen 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, (Lpo 94), berörs inte skrivandet som 

inlärningsmetod särskilt mycket. Men bland kunskapsmålen för grundskolan skrivs att 

det är viktigt att eleven ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt 

och uttrycka idéer i tal och skrift” (Lpo 94 2005: 18). Genomgående för läroplanen är 

dock att skolan har som mål att ge eleverna en grundläggande utbildning med bredd 

som förbereder för fortsatta studier och ger goda förutsättningar för att leva upp till de 

krav som ställs på varje individ i samhället. Skolverket menar bl.a. att ”skolan skall 

ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning” 

(Lpo 94 2005: 17). Vidare, som en fingervisning till lärare, sägs det att ”lärarna skall 

sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” I 

läroplanen för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94), finns också den genomgående 

inriktningen är att ge elever en bred och allsidig utbildning. Här skrivs t.ex. att 

”undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen” (Lpf 

94 2005: 45). Vidare skrivs det att ”den värld eleven möter i skolan och det arbete 

eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan” (Lpf 94 2005: 45). Angående 

skrivning uttrycker skolverket i läroplanen bland kunskapsmålen att varje elev ska 

kunna ”uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- 

och vardagslivet och för fortsatta studier” (Lpf 94 2005: 49). I detta mål syns det att 

skolan vill ge en så pass bred undervisning att eleven kan skriva på olika sätt som är 

anpassat efter olika situationer. 

 I svenskämnets kursplan, (SKOLFS 2000:135)framgår det att det läggs stor vikt vid 

skriftens betydelse i skolan. Här skriver skolverket att: 

”Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 

kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- 

och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt 

förväntningar på språkförmåga hos alla” (SKOLFS 2000:135). 

 Kursplanen, (SKOLFS 2000:135), verkar inrikta sig på två huvudsyften som den 

menar att skrivningen i skolan ska göra för eleverna. Det ena syftet är att ge eleverna så 
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stora kunskaper som möjligt i språklig färdighet och korrekthet och de skriver att eleven 

”genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang” (SKOLFS 2000:135). Det andra syftet som även föregående citat vittnar 

om är att skolan ska ha som mål att eleven ska kunna skriva på olika sätt som är 

anpassat efter olika sammanhang. Angående detta står det i kursplanen att eleven 

”utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, 

lärande, kontakt och påverkan” (SKOLFS 2000:135). 

 Bland kursplanerna, (SV1201, SV1202), för svenskundervisningen på gymnasienivå 

tycks undervisningen sträva efter liknande utveckling som den som presenteras i 

ovanstående stycken. Här eftersträvas samtidigt också en löpande kvalitetsökning i 

elevtexterna. En skillnad dessa kursplaner är här att det även läggs fokus på skrivande 

som ett sätt att utveckla tänkande och lärande. Här skrivs bl.a. i kursplanen för svenska 

A att eleven ska ”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och 

lärande” (SV1201). Vidare skriver skolverket bl.a. i kursplanen för svenska B att eleven 

ska ”ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett 

redskap i kommande studier och arbetsliv” (SV1202). 

 Dessa ovan nämnda styrmedel är sedan Gy 11 inte i bruk. Dock var det dessa 

styrmedel som rådde för tiden då intervjuerna genomfördes och sedermera också de 

styrmedel de intervjuade lärarna förhöll sig till. Då detta inte spelar någon avgörande 

roll för studien och uppsatsens syfte väljer jag att inte uppdatera uppsatsen på just denna 

punkt. 

2.2 Skriftens autonomi 

Larsson (1995: 46) påstår att varje människa har en språkligt skapande förmåga som 

tillåter oss att växa som människor. Larsson menar att denna förmåga ständigt prövar 

våra uppfattningar, oavsett om dessa uppfattningar berör etiska, moraliska, sociala eller 

materiella spörsmål. Vidare anser han att ”den bekräftar våra fördomar, skänker oss 

tröst och öppnar våra ögon för det vi inte sett”(Larsson 1995: 46). Författaren fortsätter 

och uttrycker att eftersom skapandet bara kan komma inifrån skrivaren själv får denne 

en djupare kontakt med sig själv. Larsson menar även att den som skriver alltid först 

och främst har verkligheten som uppdragsgivare och prövar utifrån den ”[…]attityder, 
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värderingar och roller”(Larsson 1995: 47). Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997: 18) är 

inne på samma spår. Dessa anser att skrivandet i sig får barnet att se sig själv och sin 

tillvaro utifrån nya vinklar.  

 Dysthe (1996: 90) visar på att många som skriver och använder sig av skrift upplever 

att skrivandet i sig självt ger upphov till nya idéer och tankar som inte tidigare varit 

tydliga. Detta tycks tydligast ske då den som skriver inte har några uppsatta ramar för 

sitt skrivande, då skrivandet är helt fritt. Denna typ av fri skrivning verkar enligt Dysthe 

(1996: 90) vara ett bra sätt att formulera det som ännu inte är helt medvetet. En 

skrivning som är fri från kritik och där tankar kan författas utan att vara knutna till 

stilistiska ramar eller formella krav. Den egenskap hos skriften som får allra mest 

uppmärksamhet är skriftens permanens (Dysthe 1996: 90), vilket är den egenskap som 

innebär att det som skrivits finns kvar, att orden inte som ord i ett samtal försvinner 

efter att de verbaliserats. Denna permanens som nedskrivna tankar utgör gör också att vi 

alltid kan ”gå tillbaka till dem, vidareutveckla dem, förkasta dem som oanvändbara, 

utnyttja dem som råmaterial för ett mer avancerat tänkande eller finputsa dem (Dysthe 

1996: 91). 

 Allard, Sundblad (1991: 64) belyser att en tanke alltid är en helhet, en blandning av 

detaljer och känslotillstånd, som kan vara olika tydlig och med varierande 

detaljrikedom. Dessa tankar eller förnimmelser behöver inte vara sammanhängande och 

kan försvinna lika snabbt som de uppkom. För att försöka få en struktur kring dessa, 

ibland ögonblickskorta, förnimmelser kanske vi försöker ha en inombords samtal och 

formulera det vi tänker. Författarna menar att skribenten genom att skriva kan återskapa 

hela sin tankes sammanhang. Orden bildar, enligt författarna, något som kan liknas vid 

en karta över tanken, som skapar en överblick. De menar att en tanke kan bli helt synlig 

först när vi iklär den ord. Varje gång ett sådant synliggörande sker bearbetar vi våra 

tankar på ett fördjupat sätt. På detta sätt uppstår en symbios mellan tanken och dess 

uttryck som vidare föder varandra  

2.3 Pedagogiska ställningstaganden för skrivundervisning 

Dysthe (1996: 85) hävdar att vikten av skrivning kan ses på två sätt. Å ena sidan kan 

inlärningen av skrift ses som det viktiga och att genom att ha lärt sig skriva utvecklat sin 

uttryckliga repertoar från att endast ha kunnat tala. Skriften kan också ses som att 
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tankeförmågan ökar i takt med hur mycket som skrivs, att ju mer som skrivs desto mer 

utvecklas tänkandet.  

 Dysthe (1996: 92-95) skriver att det finns två huvudsakliga typer av skrivande. Det 

första skrivandet har som huvudsakligt syfte att låta skribenten ”[…]tänka, lära sig och 

utforska ett stoff” (Dysthe 1996: 92).  I detta skrivande är processen det viktiga och dess 

karaktärsdrag är att man skriver för att ”[…]utforska tankar och att pröva idéer samt för 

att reflektera och tänka kring ett ämnesområde” (Dysthe 1996: 93). I detta fall är texten 

då inte skriven för att presenteras utan är då ett skrivande skribenten skriver för sig 

själv. Detta skrivande saknar formella krav till skillnad från den andra formen av 

skrivande som syftar till att kommunicera. I detta fall är texten till för en läsare och dess 

innehåll måste vara så tydligt som möjligt så att det inte skapar missförstånd. Dysthe 

(2008: 39-41) menar att det är syftet som skiljer dessa två former av skrivande åt. I den 

första formen av skrivande, tankeskrivandet är processen det viktigaste medan det i den 

andra formen, presentationsskrivandet, är resultatet det viktigaste.  

 Dysthe (1996: 89) talar om att det finns tre kategorier forskare. De första är de som 

anser att tankarna är beroende av ett språk för att bli synliga. De andra är de som tycker 

att språket är tankens budbärare, att tanken existerar utan språk men att språket 

synliggör tanken. Den tredje kategorin forskare ställer sig mittemellan och anser att 

tanken utvecklas genom språket. Dysthe (1996: 89) menar att Vygotski anser att 

tänkandet har ett för- och efterspråkligt stadium och därför hävdar Dysthe att han hör till 

den tredje kategorin forskare.   Vygotski (1981: 62-65) argumenterar för att det skapas 

en förbindelse mellan tanke och ord och att när förbindelsen görs förändras den och 

utvecklas. Fortsättningsvis skriver han att man inte kan se språket och tanken som två 

olika företeelser som sker parallellt med varandra utan att dessa, när de ingått i ett 

förbund med varandra, skapar ett språkligt tänkande med egna specifika egenskaper. I 

en skolverksamhet är, enligt Dysthe (1996: 89), den viktigaste skillnaden huruvida man 

tror att tankarna förmedlas med hjälp av språket eller om man tror att språket utvecklar 

tankarna. 

 Larsson (1995: 80-81) hävdar att ”om man betonar språkets roll i inlärningen, ser 

man också eleven som en aktiv part i kunskapsbildningen” (Larsson 1995: 80). Med 

detta menar Larsson att eleven måste behärska språkets roll i alla områden där man 

förväntar att inlärning ska ske. Det innebär i sin tur ”[…]att man ger utrymme åt 
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elevernas egna erfarenheter, åt vad eleverna tänker om olika företeelser och 

förhållanden som de mött och upplevt och över huvud åt deras aktiva sökande efter nya 

kunskaper och insikter” (Larsson 1995: 81). Larsson uttrycker vidare att det inte går att 

skilja formen från innehållet men att om man vill att eleverna ska kunna uttrycka sig 

sammanhängande om stoffet så måste man också hela tiden öva detta. 

 ”Skrivundervisningen har ända in på 70-talet huvudsakligen handlat om rättskrivning, 

välskrivning och språklära. Med undantag för välskrivning dominerar dessa aspekter 

fortfarande” (Allard, Sundblad 1991: 25). Dysthe (1996: 91) beskriver att många elever 

anser det säkrast att inte skriva något alls när skolsystemet allt för mycket fokuserar på 

det som är fel. Ett beteende som bäst förhindras genom att inte kritisera eller bedöma 

elevers första steg in i skriftens värld. 

 Allard, Sundblad (1991: 59) skiljer på begreppen skrivet språk och skriftspråk. 

Skriftspråk är enligt författarna de formella kraven som ligger till grund för att skriva. 

Vidare anser de att det innan man har ett skriftspråk, i skolan, måste handla om det 

skrivna språket som börjar med att skriva ner tal till att successivt mer och mer närma 

sig skriftspråk. Författarna menar också att skrivprocessen alltid börjar med att en idé 

uppstår, att den färdiga textens första byggstenar redan läggs i detta skede. Vidare anser 

de att olika sorters skrivande har olika svårighetsgrad och exemplifierar med att det t.ex. 

är svårare, rent formellt att skriva ett brev till en myndighet än att skriva ett personligt 

brev till en vän.  
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3. Resultat  

Resultatet av intervjuanalysen presenteras nedan i anknytning till den person som 

intervjuats. 

3.1 Gymnasielärarinnan ”Karin” 

Karin är gymnasielärarinna och har ämneskombinationen svenska och religion. Hon har 

varit aktiv lärare sedan 1982, men har jobbat på skolan där jag möter henne sedan år 

2000. hon har en son med autism som har svårt att uttrycka sig i tal vilket gör att de 

istället skriver mycket i sin kommunikation. Karin skulle vilja ägna mer tid åt skrivande 

i sin undervisning. Hon menar att det är en samvetsfråga och att det är för tidskrävande. 

 ”Jag tror att skrivande är väldigt utvecklande. Jag tror att skrivande är ett sätt att träna 

sig i att tänka.” säger gymnasielärarinnan Karin. Jag kan utifrån detta anta att skrift för 

Karin har relativt hög status och att hon, i alla fall anser sig själv som en av dem som 

anser att tanken utvecklas i takt med att man skriver. Som vi såg ovan så menar Dysthe 

(1996: 89) att det i en skolverksamhet är viktigt att skilja på huruvida man tror att 

tankarna förmedlas med hjälp av språket eller om vi tror att språket utvecklar tankarna.  

 I relationen med sin son skriver Karin mycket då autismen gör att sonen inte talar 

särkilt bra. Hon menar att ”där fungerar skrivandet också som ett sätt att strama upp 

tankegångarna”, att när de skriver till varandra ”[…]kokar ner[…]” samtalet till vad de 

vill säga. ”Det här nerkokade exakta där du tvingas tänka tanken till punkt och därför 

måste skriva ner den som den faktiskt är. Och det är det jag menar med att skrivande 

kan träna i att tänka också för att man kan inte vara sådär ungefärlig.” Det Karin 

beskriver här liknar inte bara det Dysthe (2008: 39) kallar presentationskrivande, utan 

också det Allard, Sundblad (1991: 64) tar upp angående att skriften skapar en karta över 

tanken. Att genom att formulera tankarna via skrift så tänker man också tanken färdigt 

och kan då också gå vidare och fördjupa tanken.   

 Karin beskriver också en motsats till det ”nedkokade” sättet att skriva. Hon har antytt 

under intervjun att det finns två sätt att skriva, att det finns då detta nedkokade sätt som 

i värsta fall nästan kan likna något juridiskt och detta andra sätt där skrivande kan vara 

”fabulerandet och väldigt kul det med”. Hon menar att detta skrivande är väldigt 

lustfyllt och hon tror att det kan ”vara ett sätt att öva sin fantasi väldigt mycket”.  Det är 

här svårt att veta exakt vad Karin menar men jag kan tänka mig att det hon syftar till är 
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ett skrivande som är fritt från regler och bedömning där tanken kan förmedlas ohämmat. 

Detta skulle då kunna liknas vid det skrivande som Dysthe (1996: 90) kallar fri 

skrivning. Detta fabulerande som också är väldigt roligt skulle kunna vara ett sätt att 

formulera det omedvetna, det inom sig otydliga, försöka samla nya idéer. När Karin 

beskriver de texter hon själv gärna skriver så menar hon att det då handlar om dikter och 

brev. Vilket skulle kunna tolkas som att hon gärna skriver just de två olika sorters texter 

som hon beskrivit. Den ena texten är då dikten där ramarna inte är självklara och sedan 

då breven som är presentationsskrift och är anpassade efter en mottagare. Tydlighet i ett 

brev är också därför mycket viktigt på ett sätt som den kanske inte är i en dikt.  

 Karin tror att skrivande är ett sätt ”att tvinga sig själv att tänka tankar till slut.” Hon 

tror att det är oerhört nyttigt men också väldigt ansträngande. Karin fortsätter med att 

det inom skriften inte går som i ett samtal att vara ungefärlig. Att ”när man skriver så 

fungerar inte det utan då måste man ju tänka färdigt och skriva vad det är man menar.” 

Just detta menar Karin att hennes elever tycker är mycket jobbigt. Återigen vittnar detta 

om det som redan berörts i föregående stycken. Då angående det som Allard, Sundblad 

(1991: 64) är inne på om att man bildar en karta över tanken när man skriver. Att 

tankarna man har formuleras och tänks färdigt och öppnar därför också för ett fördjupat 

tänkande angående det man arbetar med. Detta som Allard, Sundblad (1991: 64) menar 

med att tanken och skriften föder varandra skulle kunna liknas vid hur hermeneutik 

fungerar. Tankarna formuleras och skrivs ner vilket i sin tur leder till fördjupat tänkande 

som i sin tur formuleras och skrivs ner. Och detta fotsätter då som en spiral.  

 Karin menar att det finns fler aspekter av skrivandet som leder till lärande. Hon 

menar att skrivande ”kan fungera som någon slags övning i empati och att man plötsligt 

ger sig in och kanske leker med andra människors tankar.” Skribenten får då möjlighet 

att leva sig in i människors liv och fundera kring ”hur vore det om…?” Om just detta 

pratar också Larsson (1995: 46). Han menar att skriften tillåter oss att växa som 

människor. Att den prövar oss inom etiska, moraliska, sociala och materiella områden 

och visar oss som dem vi är. Det kanske är just tillsammans med att vi måste tänka 

färdigt våra tankar för att formulera dem på papper som vi visar alla våra kvalitéer och 

brister. De resonemang vi trodde oss vara säkra på brister när vi försöker formulera 

dem. Fördomar vi inte uppfattat hos oss själva visas svart på vitt när vi beskriver mötet 

med en person eller beskriver en viss situation.  
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 När jag frågar hur mycket tid Karin ägnar åt skrivande i sin undervisning så menar 

hon att det är en samvetsfråga och att det är alldeles för lite. Detta främst då skrivande 

tillsammans med den respons som skrivandet kräver är väldigt tidskrävande. Eftersom 

jag löpande genom intervjun kan ana den status och betydelse som skrivande har för 

Karin kan jag anta att det är problematiskt för henne att inte kunna ägna mer tid åt just 

skrivande.  Man förstår betydelsen av skrivande för henne inte bara i hur viktigt hon 

anser det vara för lärande utan även genom hur betydelsefull skriften är för relationen 

mellan henne och hennes son.  

 Karin väljer i sin undervisning att gå från att i början skriva enklare texter där det inte 

är så mycket ramar och regler till att successivt skriva mer tekniskt utmanande texter 

som argumenterande eller utredande texter. Hon säger att ”i årskurs ett så är det mycket 

berättande skrivande, lustskrivande, fantasiskrivande, noveller.”  ”Det ska ju vara kul” 

menar hon. Genom att lägga upp undervisningen på detta sätt får Karin stöd av Allard, 

Sundblad (1991: 59) som menar att man successivt ska närma sig ett skriftspråk, att det 

finns olika svårighetsgrad på texter och att man inom skolan måste börja vid den ena 

änden för att successivt vandra mot svårare texter. I sin undervisning lånar Karin 

modeller från retoriken. On delar då upp författarprocessen i faser där första fasen är 

inventiofasendär man inventerar och skapar uppslag. Sedan kommer en fas där man 

disponerar stoffet för att sedan börja med bearbetningsfasen. Vad jag tar fasta på här är 

hur Karin behåller detta sätt med att successivt närma sig en svårare text även när 

eleverna skriver svårare texter. Att ett ramlöst, regellöst skrivande återfinns i 

inventiofasen för att sedan trappas upp och bli svårare när texten ska bearbetas. Dysthe 

(1996: 91) menar att man i början inte skall kritisera en författare eller elev då detta får 

människor att inte vilja skriva. Genom att dela upp skrivprocessen i faser med stigande 

svårighetsgrad skapar Karin ett scenario där eleven går från ett lättare till svårare, från 

mindre till mer kritik och detta i varje skrivuppgift. 

 Syftet med en text står i centrum när Karin värderar en text och ger respons på den. 

Om det handlar om en debattartikel belönas och kritiseras den just utifrån att det är en 

debattartikel. Om det istället handlar om en berättande text som en novell ”belönar jag 

väl om jag blir förförd av den”, säger Karin. Att göra på detta vis skulle man kunna 

koppla till Dysthe (2008: 39) som skiljer på skrivande som man skriver för sig själv och 

skrivande med syfte att presenteras. Inom skolan är det mesta skrivandet sådant som 

presenteras då det ofta lämnas in för bedömning. Men det som man skulle kunna ta fasta 
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på här är att det kan tänkas vara positivt att bedöma en text utifrån textens syfte.”En text 

som en elev skriver som man skulle slita sitt hår över om en skriver kan man ju tycka är 

jättebra om någon annan elev skriver den.” säger Karin. Utöver att detta visar på att 

Karin utgår från varje elevs behov så tyder även detta, åter igen, på att Karin utgår från 

att tanken utvecklas i takt med att man skriver istället för att skriften endast ses som 

repertoarbildande Dysthe (1996: 85). Hade hon inte trott det skulle det heller inte varit 

individuellt huruvida en text var bra eller inte.  

 Karin använder sig sällan av processkrivande på grund av tidsbrist men tyckte att det 

var bra när hon började med det och använde sig utav det. ”det måste alltid finnas en 

möjlighet för elever att få ändra en text och bli nöjda med den, annars känns det ju 

meningslöst. Säger Karin. Dysthe (1996: 90) menar att det permanenta i texten gör att 

författaren kan gå tillbaka till det som skrivits och vidareutveckla det, förfina det, 

förkasta texten men anser inte att man borde kritisera, i alla fall inte i början. Istället för 

att säga någonting negativt så börjar Karin med någonting positivt i sin respons för att 

sedan ge tips. Att med hjälp av lärarens tips om förbättring gå igenom den egna texten 

igen för att sedan få möjlighet till ett förbättrat omdöme skulle kunna tänkas vara ett bra 

sätt att skapa skrivlust och en god känsla inför nästa skrivuppgift. 

 

3.2 Gymnasieläraren ”Anton” 

Anton är gymnasielärare och har jobbat som svensk- och engelsklärare i 38 år. I 35 år 

har han arbetat på den skola han arbetar på nu. Han säger att han läst mer än han skrivit 

men att han tycker att skrivande är väldigt viktigt. I Antons undervisning är språklig 

korrekthet viktig och han sparar allt eleverna skrivit för att sedan ge dem ett häfte med 

deras samlade texter i slutet av deras utbildning. Han menar att detta är en uppskattad 

gest. 

 Anton tycker om att skriva brev men nu för tiden blir det mest mail och sms. Dikter 

har han aldrig skrivit och dagbok skriver han inte längre. Istället tycker han om att 

skriva hyllningsverser och liknande texter. Utöver detta skriver han en del inom jobbet 

som rapporter och elevomdömen. Man kan utifrån detta ana att det Dysthe (2008: 39) 

presentationsskrivande har högre status hos Anton än tankeskrivande. Det är många 

aspekter som gör att man kan dra denna slutsats. Till exempel så säger Anton att ”jag 
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har nog läst mer än jag har skrivit. Men jag tycker ju att det är viktigt att man kan 

uttrycka sig bra, på ett intressant sätt.” Detta anser jag indikerar att Anton anser att 

skrivande ska presenteras och tankeskrivande är inget som Anton verkar lägga någon 

större vikt vid. Detta att han tidigt i intervjun tar avstånd från dikter tyder inte bara på 

att denna uttrycksform har lägre status i Antons värld utan också att en form utan 

tydliga regler inte tilltalar Anton. Formen tycks vara central för Anton som däremot 

gärna skriver hyllningsverser som egentligen lika gärna skulle ha kunnat kallas 

hyllningsdikter då vers inte på något sätt är främmande inom diktning. Om Anton skulle 

skriva något idag så skulle det i så fall vara roliga minnen från skoltiden. Det är alltså 

återigen minnen och tankar som ska förmedlas med texten som medium. 

 Anton tror visst att man lär sig något genom att skriva och säger, om elever, att de 

”lär sig att koncentrera sina tankar och få en linje i det då. När man skriver så måste det 

ju vara mer tydligt än när man pratar och man måste ha tänkt igenom och det ser man ju 

direkt när det brister.” Detta går att koppla till det Allard, Sundblad (1991: 64) säger 

angående att skriften skapar en karta över tanken. Man får alltså en överblick av tanken 

när man skriver och kan därför lätt se om det brister någonstans. Citatet går även att 

koppla till det Dysthe (1996: 90) skriver om skriftens permanens där det som skrivits i 

någon mån slagits fast och man kan därför gå vidare, gå tillbaka, förfina eller förbättra. 

Att texten skapar något att ta fasta på.  

 Återigen får vi en indikation om att skriften för Anton är ett medel för förmedling, ett 

medel med syfte att presenteras när Anton, i anknytning till föregående citat säger: ”och 

det är lätt att se för elever att det här kan ju inte en människa förstå vad jag har skrivit. 

Lärdomen för Anton ligger alltså i att eleverna förbättrar sina texter så att en potentiell 

läsare bättre kan förstå dem. 

 ”En del har ju redan det där” säger Anton och med det där menar Anton kunskapen 

att skapa en bra och sammanhängande text. Tillsammans med det han sa tidigare om 

vikten av att kunna uttrycka sig bra vittnar detta om att en text antingen är bra eller inte. 

Om något så vittnar detta återigen om att det yttersta syftet med texten, för Anton, är 

förmedlandet, att texten förmedlar tanken. Jag tolkar det faktum att Anton tidigare 

skrivit dagbok men slutat grundar sig i att dagböcker, av sin natur, inte syftar till att bli 

presenterade utan är ett skrivande skribenten gör för sig själv.  
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 Ungefär hälften av Antons undervisning går åt till skrivande och det är det fria 

skrivandet som används i början. ”Det fria skrivandet är ju ’min framtid’ eller ’den 

gången var jag rädd’, säger Anton. Det är fantasin och ”att huvud taget tänka ihop 

något”, säger han också. Detta fria skrivande som Anton beskriver liknar mycket det 

Dysthe (2008: 39) kallar för tankeskrivande men jag som intervjuar kan ana att det har 

låg status. Inte endast på grund av att presentationsskrivande är det, för Anton, 

viktigaste skrivandet utan också, då han snabbt byter ämne och börjar prata om 

insändare. Och detta när jag frågat vad han tror att man lär sig av detta fria skrivande. 

 I Antons undervisning går man från detta fria skrivande till att bli mer genrebetonat 

och detta går helt i linje med det Allard, Sundblad (1991: 59) resonemang om 

progression. Dessa menar att man i början måste börja med att härma tal för att sedan 

närma sig svårare texter. ”Vissa har sedan tidigare bara skrivit fria texter om vad de är 

intresserade av och då blir det ofta väldigt smalt.” säger han. Utifrån detta kan jag igen 

dra slutsatsen att det skrivande som ska presenteras har högre status för Anton. Att det 

direkt det blir ”väldigt smalt” då eleverna skriver vittnar någonstans om den låga status 

detta skrivande innehar. Dysthe (2008: 40) menar då till skillnad från Anton att 

skribenten, genom detta fria skrivande, provar tankar, utforskar idéer, reflekterar. Att 

skribenten genom detta skrivande utvecklar tanke och lärande.  

 Mycket tyder på att skriftens form är viktig för Anton. Detta då Anton ser 

skrivprocessen som något som i slutändan ska presenteras. Man kan även se att han 

tidigt med eleverna börjar öva ett skriftspråk. Han börjar direkt, i sin respons, med att 

anmärka på styckeindelning, stavning och särskrivning ”och så får man peta lite i det 

här med meningsbyggnad”, säger han. Precis som Allard, Sundblad (1991: 59) skiljer 

Anton på skrivet språk och skriftspråk. Att tidigt i skrivundervisningen börja med att 

anmärka på formella skrivkrav är inte något som Anton direkt får stöd för i den 

pedagogiska forskningen. Både Allard, Sundblad (1991: 59) och Dysthe (1996: 91) är 

överens om att man helst inte alls ska kritisera en elevtext alls i början och att man 

måste närma sig, i elevens takt, ett skriftspråk. Eftersom Anton är gymnasielärare så kan 

man också tänka sig att de elever som Anton har borde vara på den nivån i sin 

skrivutveckling att de kan hantera kritik. Detta till trots kan Antons resonemang ändå 

ses som problematiskt eftersom det inte verkar ta hänsyn till den enskilde elevens 

utgångspunkt.  
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 ”Det är ju en förmåga som en del har som andra får lära sig.” säger Anton. Och 

utifrån detta kan man dra slutsatsen att han är en av dem som enligt Dysthe (1996: 85) 

ser skrivundervisningen som repertoarbildande. Att man lär sig olika aspekter av skrift 

tills den dagen man skaffat sig ett fullgott skriftspråk. Detta vittnar också om hur Anton 

ser på progression hos den enskilde eleven där han visar på en hoppfullhet om att alla 

elever någonstans kan lära sig detta skriftspråk. Att det som skiljer dem åt är 

startpositionen. Vad som dock talar emot detta är det han berättar om hur han med vissa 

klasser direkt i ettan gör ett brevutbyte med eleverna. Han skriver ett brev till eleverna 

och dessa skriver då ett brev tillbaka till honom.”Och då kan man nästan sätta betyg på 

dom, i alla fall skrivbetyget, för där ser man vilka som kan uttrycka sig.” säger han.  

 När Anton ger respons på elevtexter så går han dels runt och pratar med eleverna, dels 

skriver han kommentarer. Han ger ibland förbättringstips och ibland stryker han under. 

Allt utifrån vilken elev det handlar om och vilka behov just den eleven har. Då vi 

tidigare sett hur Anton ser skriften som ett hantverk man lär sig där olika människor har 

olika utgångspunkt, är det inte konstigt att Anton väljer att lägga ner mer tid på de 

elever som bäst behöver den. ”Men sen vet man ju det att positivt det är ju det som 

gäller. Även om någon skrivit en urusel uppsats så måste jag ju kunna hitta bra saker 

med den och ta fram dom och sen ge förslag på förändring på det viktigaste i alla fall.” 

säger han. Utifrån detta citat kan man tänka sig att Anton anser att en bra text förtjänar 

positiv feedback samtidigt som en mindre bra text kanske inte gör det. Enligt Dysthe 

(1996: 91) fokuserar skolsystemet alldeles för mycket på att kritisera där det istället 

borde uppmuntra. Genom att dela upp texter i bra och dåligt så missar man kanske 

processen som Dysthe (2008: 40) menar skapar ett lärande i sig självt. 

3.3 Högstadielärarinnan ”Maria” 

Maria är högstadielärare. Hon har jobbat som lärare i svenska och Samhällsorienterande 

ämnen i 17 år. Innan dess var hon journalist i tio år och livnärde sig på att skriva. Maria 

är väldigt förtjust i att skriva och har skrivit väldigt mycket i sitt liv.  

 Maria har varit journalist och livnärt sig på att skriva under tio år. Maria tycker att 

skrivande är mycket viktigt. ”Det är ett fantastiskt uttrycksmedel. Det är ju det bästa 

verktyg man kan ha egentligen.” säger hon. Att hon både ser skrivande som ett medel 

för det egna uttrycket samtidigt som hon ser det som ett verktyg kanske grundar sig i att 

hon varit journalist och där uttryckt sig om viktiga spörsmål i den gemensamma 
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vardagen. ”Vad du än ska skriva så gör du ett avtryck av dig själv.” fortsätter hon. Här 

kan jag börja förstå hur viktigt skrivande är för Maria. Ett avstamp av den egna 

personen lämnas i det som skrivs och Maria ger lite av sig själv när hon skriver. Hon 

nämner texter som formella brev till myndigheter, insändare och sedan säger hon: ”och 

sen för egen del så kan man ju ha det istället för terapi. Så kan man ju skriva av sig 

själv.” Maria visar inte bara här att hon är väl medveten om att olika skrivande har olika 

syften, utan hon visar också att det finns det som Dysthe (2008: 39) menar är 

presentationsskrivande och tankeskrivande. Just i detta terapiskrivande som då skulle 

kunna liknas vid tankeskrivande menar hon skulle kunna syfta till att skriva av sig vilket 

skulle kunna tolkas som att processen är det viktigaste i detta skrivande. Detta är helt i 

enlighet med Dysthe (2008: 40).  

 Hon menar att man måste öva sig för att förvärva ett skönlitterärt språk, att man kan 

lära sig att formulera sig, ”så kanske man inte behöver slåss. ”säger hon. Jag tolkar detta 

som att Maria tillhör dem som enligt Dysthe (1996: 89) anser att tankar förmedlas 

genom språk och detta då kanske till fördel för att tankar utvecklas genom språk. 

Eftersom Maria arbetat som journalist är det nog inte konstigt att anta att hon håller 

presentationsskrivandet högre ur en statussynpunkt. Inom detta skrivande är också 

resultatet viktigare än processen då det finns en läsare i åtanke löpande under 

skrivprocessen. ”Jag är väl gammaldags men jag tycker ändå att man måste veta hur det 

ska vara i grunden.” säger Maria och även om det kan tyckas självklart för en 

svensklärare att hålla språklig korrekthet högt så skiljer det sig nog svensklärare emellan 

exakt hur hög status språklig korrekthet har. Jag kan tänka mig att Maria, oftast när det 

kommer till skrivande, har en läsare i åtanke och då blir den språkliga korrektheten 

självklart viktig. En skribent har ju som bekant sällan möjlighet att i efterhand 

förtydliga och förklara vad denna i text menat.  

 Maria menar att det som skrivs sedan står på pappret och blir därigenom verkligt för 

en. ”Man lär sig att få ner väsentlig fakta och då blir det alltså klart och tydligt.” säger 

hon. Detta stödjer tanken om att Maria anser att skriften förmedlar tanken och utvecklar 

den nödvändigtvis inte. Vad detta ovanstående utöver detta berättar går helt i linje med 

det Dysthe (1996: 90) menar att skribenten lär sig genom att skriva. Dysthe menar där 

att skriftens permanens tillåter skribenten att gå vidare i tankearbetet och möjliggör då 

ett fördjupande av tänkandet angående något. Allard, Sundblad (1991: 64) menar att 



20 

 

skriften tillåter oss att bearbeta våra tankar på ett fördjupat sätt, något som alltså Maria i 

någon mån verkar vara medveten om.  

 Maria går i sin undervisning från att eleverna skriver fria texter till att det blir mer 

genrebetonat. Genom att gå från enklare till svårare, från mindre till mer formella krav 

är undervisning som både Dysthe (1996: 91) och Allard, Sundblad (1991: 59) stödjer. 

Då det finns olika svårighetsgrad på texter verkar det absolut bästa vara att gå från det 

enklare och successivt närma sig det svåra. Detta blir än tydligare när hon senare 

berättar att ”man ställer ju högre krav på det formella. Det man accepterade i sjuan 

accepterar man ju inte i nian”. Maria jobbar konsekvent med skrivprocessen där 

eleverna skriver en text i tre omgångar för att sedan lämna in en slutgiltig version. 

Genom att göra på detta sätt kan mycket väl vara något positivt i en 

undervisningssituation. Då eleverna får möjlighet att lämna in en förbättrad version av 

sin text som då också får mindre kritik kan de komma att bli uppmuntrade till att skriva 

även till nästa skrivuppgift. Detta arbetssätt skapar även möjlighet att utnyttja skriften 

som medium fullt ut. Dysthe (1996: 90) menar ju, som tidigare nämnts, att skriftens 

permanens skapar möjlighet att vidareutveckla, förfina och gå tillbaka till texten. Om 

dessa delar finns med, övas och används i undervisningen per automatik kan man tänka 

sig att man får ut mer av skrivövningarna. Det som skulle kunna tänkas vara negativt 

med processkrivandet är då för de elever som gång på gång får kritik för vad de skrivit. 

Dessa skulle då verkligen tappa lusten inför kommande skrivuppgifter om varje 

skrivuppgift skulle resultera i tre kritiska upplevelser. Detta är i och för sig lärarens 

uppgift att sköta sin elevkontakt på ett lärande sätt men tillsammans med det Dysthe 

(1996: 91) pratar om hur skolan allt för mycket fokuserar på att kritisera, samt farorna 

med detta, kan detta vara en fingervisning om hur fel det skulle kunna bli. 

3.4 Högstadieläraren ”Anders” 

Anders är högstadielärare i svenska och spanska och har varit aktiv lärare i tio år. Han 

har alltid varit road av att skriva men skriver inte särskilt mycket privat. I Anders 

undervisning är elevtexten i centrum och han använder texten som utgångspunkt för att 

möta eleven där hon befinner sig. 

 Anders beskriver skrivande på ett lustfyllt sätt som att han alltid varit road av att 

skriva. Han säger att han inte skriver så hemskt mycket privat men kommer ihåg att han 

tyckte det var roligt att skriva i när han själv gick i skolan. Jag får inte direkt 
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uppfattningen att Anders någonsin skrivit särskilt mycket i sitt liv. Han säger att han 

skriver mest i arbetet och däribland meddelanden, utredningar och arbetsrelaterat 

skrivande. ”Så det blir ju mest sånt skrivande, inte skapande skrivande på något sätt.” 

säger han. Om Anders nu skulle välja att skriva något under sin fritid så skulle det i så 

fall vara en novell. Jag tolkar detta som att Anders i och med detta skiljer på det som 

Dysthe (2008: 39) kallar tankeskrivande och presentationsskrivande. Och även om vi 

kan ana att med skapande skrivande så menar Anders något i stil med en novell, vilket 

egentligen också är ett skrivande med syfte att presenteras, så kan man också tolka att 

det är själva skapandet som Anders anser centralt. Skapandet kan då ses som en process 

vilket då Dysthe (2008: 40) anser som det viktigaste när det handlar om skrivande som 

utvecklar tanke och lärande. Inom detta skrivande handlar det om att utforska tankar och 

prova idéer vilket skulle kunna liknas vid ett skapande skrivande.  

 Anders anser att det är jätteviktigt med skrivande. Han menar att genom att arbeta 

med texter så ”lär sig eleverna kontinuerligt och man kan möta dom på den nivån som 

dom är.” Utifrån detta drar jag kopplingar till Allard, Sundblad (1991: 64). Dessa menar 

att orden bildar en karta över tanken och Anders är någonstans inne på just detta. 

Genom elevernas texter får han ta del av deras tankekarta och utifrån den kan han hjälpa 

eleven utifrån den enskilde elevens behov. Allard, Sundblad (1991: 64) menar att 

tankekartan gör att man kan bearbeta sina tankar på ett fördjupat sätt. Detta kan man då 

tänka sig att eleven, av Anders, får hjälp med i och med detta arbetssätt. Anders menar 

att man kan möta varje elev på detta sätt. Han menar att eleverna själva tycker att 

undervisningen blir mer relevant om de utgår från deras egna texter. Jag tänker mig att 

det också blir mer relevant om man knyter an detta till Larsson (1995: 80) som menar 

att om man betonar språkets roll i undervisningen så ser man också eleven som en aktiv 

part i kunskapsbildningen. ”Det ju bättre att utgå från det dom själva har, och själva kan 

och vet.” säger han. Utifrån detta kan jag anta att han är medveten om, och använder sig 

av, det Dysthe (1996: 90) kallar skriftens permanens. Denna permanens som tillåter oss 

att gå tillbaka till texten, utveckla den, förfina den, förkasta den. Detta skulle då vara 

viktigare i en lärandeprocess, att utgå från den enskildes behov, än att då ta upp aspekter 

av skrivandet i helklass vilket bara kanske bara tilltalar en liten del av eleverna menar 

Anders.   

 Dysthe (1996: 89) menar att de viktigaste skillnaderna i en skolverksamhet är 

huruvida man tror att tankarna förmedlas genom språket eller om de utvecklas genom 
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språket. Jag anser att det, i denna intervju, blir tydligt att Anders tillhör de sistnämnda. 

Han säger att ”andra kanske behöver hjälp med hur man på bästa sätt utvecklar sina 

idéer, hur man skriver en bra analys och såna saker som är på betydligt högre nivå.” Här 

lägger Anders hög status på de delar av skrivandet som utvecklar just tanken. Båda 

dessa delar är processcentrerade och även om de vid ett senare skede ska presenteras så 

ligger dessa aspekter av skrivandet under skrivprocessen. Dysthe (2008: 40) menar att 

processen är viktigast när det handlar om tankeskrivande. Att skribenten när det handlar 

om just detta skrivande just reflekterar, provar tankar och utforskar idéer.  

 Anders menar att de elever som formellt ligger på en låg nivå också har väldigt svårt 

att hitta någon form av djup i sina texter. ”Dom blir ofta väldigt platta dom texterna.” 

säger han. Man skulle därför kunna tänka sig att formen är viktig för Anders men i den 

bemärkelsen att den vid alltför låg nivå hindrar skribenten i sitt skrivande. ”Att utveckla 

abstrakta tankar är ju inte lätt i en text, det är ju svårt. Det är ju egentligen på en ganska 

hög nivå att tänka vidare.” säger Anders. Jag förstår det som att han menar att formen 

och skriftspråket är ett verktyg, något man måste behärska för att kunna utveckla sig 

inom skrivandet. Allard, Sundblad (1991: 64) menar att tanken först kan bli synlig när 

vi iklär den ord och för att göra tanken synlig så menar då Anders att man måste 

behärska ett skriftspråk. Han menar att man också måste kunna uttrycka tanken för att 

den ska kunna bli synlig. Symbiosen mellan tanken och skriften som Allard, Sundblad 

(1991: 64) beskriver det som kan aldrig påbörjas och kan heller inte föda varandra om 

de inte på ett fullgott sätt kan uttryckas.  

 Anders ägnar drygt hälften av sin undervisning till fördel för skrivande. ”I början 

brukar dom få skriva något som är relativt fritt och där man värnar om deras fantasi och 

att dom får vara relativt fria.” säger han. I detta stadium av skrivundervisningen brukar 

han mest fokusera på att inspirera eleverna till skrivande. Detta för att inte kväva 

eleverna med regler och instruktioner. ”godkänna mycket alltså.” säger han. Detta har ju 

nämnts i analysen av tidigare intervjuer men kan sägas igen. Anders får stöd för detta 

tillvägagångssätt av den litteratur som ligger till grund för denna uppsats. Både Dysthe 

(1996: 91) och Allard, Sundblad (1991: 59) anser detta som ett bra tillvägagångssätt då 

det sista man som lärare vill göra i skrivundervisningen är att börja med att kritisera 

eleverna.  
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 I sin respons använder Anders medvetet blyerts, inte bläck och försöker att skriva så 

lite som möjligt i elevtexten. Detta av respekt för det som eleven skapat menar han. 

”Hur det än är så är man alltid stolt över det man har gjort.” menar han och syftar till 

den text en elev skapat. Allard, Sundblad (1991: 64) menar att allt skrivande börjar med 

tänkande och att detta även gäller de till synes enklaste skrivuppgifter. Det kan därför 

tänkas vara rimligt att eleverna därför också är stolta över sina texter. Det är ju då deras 

tankar, en del av dem själva som finns på pappret. Oavsätt hur mycket det finns att 

förbättra i en elevuppsats så ger Anders alltid så mycket positiv respons som möjligt är 

och sedan ett förslag till förbättring. Detta då han märkt att eleverna i högre grad 

förbättrar sig om de endast har ett område att förbättra. Det kan bli övermäktigt om det 

finns för mycket kritik menar han. Då han menar att det kan vara svårt för en tolv- till 

trettonåring att förstå vad reflektion och analys är så ligger formen i fokus när det 

kommer till feedback i början av skrivundervisningen. För att sedan, senare i 

undervisningen, mer fokusera på innehållet. Att han väljer att lägga upp sin 

undervisning på detta sätt är förståeligt med tanke på att han ser idéutveckling, 

reflektion, tankeskrivande som svårare än formell korrekthet. ”Det blir större tyngd på 

innehållet ju äldre dom är då.” menar han. Anders resonemang är återigen förståeligt 

med tanke på hans syn på skrivande. Som vi tidigare sett verkar han se formen som 

viktig på det sättet att den inte får hindra tankeutvecklingen. 
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4. Sammanfattande diskussion  

Syftet med studien var att, hos grundskolelärare och gymnasielärare, belysa attityder till 

skrivande och vilka effekter dessa får i deras undervisningspraktik. För att uppnå detta 

syfte har följande frågeställningar använts: 

 Anser lärarna att syftet med en text i första hand är att bli presenterad? 

 Anser lärarna att syftet med en text i första hand är skrivprocessen? 

 Vilka följder får denna syn för lärarnas undervisningspraktik?  

 Alla de intervjuade lärarna anser att skrivande är viktigt. Däremot verkar 

lärandeaspekten av skrivande dela upp de intervjuade lärarna i två kategorier. Anton och 

Maria ser skrivprocessen som resan som tar skribenten till målet. Resultatet av en text 

blir för dessa skriftens viktigaste aspekt och det finns för dem alltid en hypotetisk läsare 

i åtanke under skrivprocessen. Fantasiskrivande verkar till exempel inte ha särskilt hög 

status i Antons värld och det finns, för dem, alltid en tänkt läsare närvarande under 

skrivprocessen. För Maria kan detta t.ex. vara ett resultat av hennes tidigare yrkesliv 

som journalist. Denna resultatdrivna syn på skrivande kan bero på att dessa i första hand 

tror att skriften förmedlar tanken och kanske inte nödvändigtvis utvecklar tanken. En 

naturlig följd av denna syn är att resultatet blir centralt och att en läsare alltid finns i 

åtanke. Detta då en välskriven text även är en välformulerad tanke.  

 Den andra kategorin, Karin och Anders, lyfter fram skrivprocessen och menar att 

även där finns ett lärande. Processen och elevens egen utveckling lyfts då mer fram och 

övande av fantasi och utveckling av idéer uppmärksammas som viktiga aspekter av 

skrivning. Exempelvis talar Karin om skrivande som ett övande av fantasin och att det 

finns ett lärande i det ”fabulerande” skrivandet. Anders menar att analysförfattande och 

utveckling av idéer är på en väldigt hög nivå och dessa delar av skrivande har också hög 

status för honom. Detta kan då vara en följd av att dessa i första hand tror att tanken 

utvecklas i takt med att man skriver, och då i motsats till Anton och Maria som istället 

tror att skriften i första hand förmedlar tanken. Skrivprocessen blir central och 

tankeutveckling ses som en naturlig och viktig del av just skrivning och kanske är denna 

följd naturligt att om man tror att tanken utvecklas i takt med att man skriver.  

 Det är svårt att säga exakt vad dessa synsätt får för konsekvenser i lärarmas 

undervisning. Alla lärarna gör pedagogiska val och ställningstaganden som går att spåra 

tillbaka till deras syn på skrivande och på vilket sätt den är ett medel för lärande. Men 
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eftersom deras pedagogik är så lik är det svårt att peka på exakt vad synen på skrivande 

har för effekter i undervisningen. Lärarna får de stöd för sina tankegångar av det Dysthe 

(1996: 90) och Allard, Sundblad (1991: 64) skriver om skrivande och lärande och detta 

oavsett vad de har för inställning till skrivande som ett medel för lärande. De har alla 

någonstans förstått fördelarna med skriftens permanens, hur skriften skapar en karta 

över tanken och sedermera också möjliggör djupare tankegångar. Detta är aspekter som 

alla de intervjuade lärarna tagit fasta på och är medvetna om i sin undervisning. Detta är 

också ett lärande som är en del skriftens natur och påverkas därför inte av i vilket syfte 

en text skrivs. Alla lärarna använder sig av liknande progression genom att gå från friare 

skrivande till mer styrt, genrebetonat skrivande. Lärarna går med andra ord från lättare 

skrivande till svårare skrivande. Formen verkar också vara viktig för samtliga lärarna. 

För Anton och Maria är formen mycket viktig vilket är förståeligt då dessa är 

resultatdrivna. Anton börjar tidigt hjälpa elever med deras skriftspråk men detta gör 

även Anders som någonstans är processdriven. De tycks göra samma sak men av olika 

anledningar. Anders gör det istället då han anser detta som lätt och menar att innehållet 

ska ligga i fokus senare i skrivundervisningen. Alla lärarna är överens om att elever som 

är formellt svaga också tenderar att vara innehållsmässigt svaga. Om man vill se spår av 

ett mönster skulle man kunna säga att Karin och Anders ser formen som ett problem om 

det hindrar den enskilde eleven från att uttrycka sig. Och detta då till skillnad från 

Anton och Maria som mer ser formen som ett självändamål. 

 Styrmedlen har en tydlig repertoarbildande inställning till skrivundervisningen vilket 

också får konsekvenser för den undervisning som bedrivs ute i skolorna. Dock ger 

SV1201 ny information. Här uttrycker skolverket en vilja att skrivandet används som ett 

medel för utvecklande av tänkande och lärande. Vad som exakt menas med det är så 

klart svårt att utröna och för en lärare är det också svårt att omsätta denna vilja, 

praktiskt, i sin undervisning. Den undervisning med skrivuppgifter som ska lämnas in är 

också av naturen resultatdriven, med den slutgiltiga inlämnade versionen i fokus. Det är 

därför svårt att specifikt säga vad de olika lärarnas syn på skrivande får för reella 

konsekvenser i deras undervisning. Trots detta borde troligtvis konsekvenser uppstå, då 

de i sin undervisning, medvetet eller ej, gör val som går att spåra tillbaka till deras syn 

på skrivande och på vilket sätt det är ett medel för lärande. Dessa attityder borde 

rimligtvis också lysa igenom och genomsyra undervisningen, även om det sker på ett 

sätt som inte går att urskilja i just den här studien.  
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Av den anledningen skulle observationer kunna vara en, för den här studien, 

kompletterande metod och sedermera också vara ett uppslag för potentiell vidare 

forskning. 

 När jag läser intervjuerna kan jag se vissa skillnader. Man skulle kunna tänka sig att 

de lärarna som lägger högre status vid processen och också tror att tankarna utvecklas i 

takt med att man skriver, mer lyfter fram på vilket sätt den enskilde eleven gagnas av 

det hon själv skrivit. Detta medan de mer resultatdrivna lärarna kanske mer tenderar att 

se till hur väl de kan förstå det eleven skrivit. Karin säger till exempel att eleverna kan 

öva sin fantasi, inta andra roller och sedermera växa som människor. Anders menar att 

man genom elevernas egna texter kan möta dem där de är, att de kan utveckla sina idéer. 

Anton och Maria fokuserar mer på resultat när de pratar om sina elever men i övrigt, 

attityderna åt sidan, ägnar de ungefär lika mycket lektionstid åt skrivning. Eleverna 

skriver, lämnar in och blir bedömda. Lärarna försöker ge positiv feedback för att sedan 

tipsa om förändring. En studie av elevgrupper och hur dessa upplever sin 

skrivundervisning skulle kunna vara en idé till fortsatt forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Detta är den intervjumall jag utgick från under intervjuerna. Följdfrågor och tillägg har 

tillkommit på ett sätt som beskrivits i uppsatsens metoddel.  

Intervjufrågor 

Vad har du för personlig relation till skrivande? 

På vilket sätt har skrivande varit en del av ditt liv, vilken betydelse har det haft? 

Vilken typ av text föredrar du att skriva? 

Hur använder du skrivandet i din vardag 

 

På vilket sätt anser du att skrivande är ett medel för lärande i undervisningen? 

Anser du att eleverna lär sig olika saker genom att skriva? 

Vilka olika saker tror du att de lär sig? 

Berätta så detaljerat som du kan hur du uppfattar vad man lär sig genom att skriva 

 

Hur stor del av undervisningen ägnas åt skrivande? 

Skiljer sig mängden årskurser emellan? 

Hur ser du på progression när det gäller skrivande i din undervisning? 

Om vi tänker på den senaste klassen som du följt från årskurs 1-3 (7-9). Kan du så 

detaljerat som möjligt beskriva: 

Hur du introducerade du skrivande för dessa elever?  

Kan du exemplifiera med vilka övningar du använde? 

Hur utvecklas övningarna och skrivundervisningen i takt med att eleverna blir äldre? 

Vilka skrivövningar brukar du använda dig av i undervisningen? 
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Vilken typ av feedback får eleverna? 

 Använder du olika sorters feedback? 

Vad belönar du när du ger textrespons? 

Belönar du olika saker beroende på vilken årskurs eleverna går i?  

Använder sig eleverna av processkrivande? Olika versioner? 

Utveckla gärna vilka metoder du brukar använda dig av i skrivundervisning. 


