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Om ni vill hjälpa någon i hennes 

språkliga utveckling, ska ni röja undan 

hindren för hennes språkanvändning i 

situationer där hon behöver språket. 

Ni ska hjälpa henne att inse att hon 

vill, behöver, kan, törs, orkar, får… 
  Ulf Teleman, Lära svenska (1991) 



 
 



 

 
 

Abstract 

The aim of this study is to describe, analyse and understand which lesson plans 

teachers share with each other on the website www.lektion.se about students 

writing. The website is open for all teachers and everyone can share their 

lessons with each other’s. The study is based on 31 lesson suggestions which are 

intended for teachers who teach in school years 1-9. The sample of my study is 

based on lesson plans with a pronounced idea of writing as a process  

 

 The thesis begins with a review of the Literacy concepts, the writing discourse 

and the subject of Swedish. 

 

The analyses of the lesson plans indicate that the subject of Swedish mainly 

focuses on skills as correctly written text and good handwriting. Even if the 

instructions of the lesson plans clearly state that the actual content is important, 

the formalities and the correctness seem to be the real focus. Even if it says in 

the instructions that it is the content that matters, is it the correctness of the 

formalities that is pronounced in the instructions. Teachers says that they work 

with writing as a process but they do it in a mechanical way and the dialogue 

between the student is limited to respons-giving instead of interaction in order 

to develop the content of the texts. Most of the texts that the students in both 

primary and secondary school are asked to write in my study are narrative texts 

with descriptive elements. 

 

My study indicates six findings The first tendency is subject of  Swedish has an 

emphasis on writing as a skill. The second tendency is that writing is regarded 

as independent work. The third tendency is about the types of texts that are 

most common. The fourth tendency is that the writing process is looked upon as 

a method that follows strict rules. The fifth tendency shows that writing as a 

process is not so common among all the lesson plans which are published on the 

website. The sixth tendency describes the use of pencil and paper as the most 

common writing tools in the lesson plans.  

 

Key-words: Writing as a process, literacy, subject of Swedish in school, 
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Förord 
 

Jag sitter i mitt arbetsrum och klockan är 14.00  den 30 januari 2013 och 

utanför fönstret är det snöstorm. Jag sitter och skriver på förordet och tankarna 

valsar runt i huvudet. Jag tänker på alla barn jag sett utveckla sitt skrivande i 

mina klasser och samtidigt tänker jag på vilket fantastiskt uppslag till 

skrivuppgift som härjar utanför mitt fönster. Jag tänker också på mina älskade 

barnbarn Hugo, Stig, Knut, Hedda, Astrid och Lovis som jag hoppas kommer att 

få uppleva glädjen att fästa sina tankar på papper, dator, I-pad eller något annat 

verktyg som inte är uppfunnet än. Hur kommer deras skrivresa att gestalta sig?  

 

När min lärargärning startade 1972 fanns ingen tanke på att jag 40 år senare 

skulle sitta och skriva en Lic-avhandling  på Umeå universitet om skrivande. 

När jag arbetade som grundskollärare under 30 år fanns inga tankar på att få 

möjlighet att välja att skriva om något som gett mig så många nya insikter, 

kunskaper och inspiration. Jag vill tacka humanistisk fakultet vid Umeå 

universitet för att ha fått denna möjlighet. Jag var lite tveksam inför att släppa 

undervisningen men efter, som man säger, moget övervägande bestämde jag att 

nu eller aldrig. Många beskriver forskningstiden som en resa, och visst har det 

varit en resa men resan har innehållit väl många hinder på vägen. Efter ett års 

skrivande fick jag på grund av olika omständigheter rörande mitt studieobjekt 

helt byta inriktning och resan fick dirigeras om och detta innebar både 

kullerbyttor i tankarna och tidsbrist.  

 

Det är ett antal personer som har stöttat mig och trott på att jag nog kommer att 

klara det här, även om tvivlet hos mig själv många gånger tagit över glädjen att 

få skriva. Min huvudhandledare Carin Jonsson har stått som en trygg pelare vid 

min sida och peppat och lett mig genom processen. Hon har hela tiden varit 

både en inspirationskälla och bromskloss. Monica Reichenberg som varit min 

bihandledare har läst min text och gett förslag på förändringar av texten och 

hon har också trott på att jag skulle klara av uppdraget. Min kollega Helena 

Eckeskog har varit en ovärderlig samtalspartner, bollplank, vän, stöttepelare 

och tröstare när det har ”strulat” till sig i skrivandet. Jag vill även tacka Berit 

Lundgren som läst min text inför slutseminariet. Stort tack även till Ingela 

Valfridsson för din korrekturläsning och Gun Lundberg för din kontroll av 

abstract. 

 

Umeå den 6 december 2013 

 

Ingalill Gustafsson 
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Inledning 
 

För att kunna lära sig att skriva måste barnet uppfatta sig själv som en 

presumtiv skribent. Vidare måste skrivandet ha en funktion annan än 

skrivinlärning. För det tredje måste skribenten få möjlighet och tillfälle att 

tillägna sig ett skriftligt hantverk. Uttalandet kommer från Ulf Teleman som 

menar att ingen av dessa tre ingredienser kan förbises (Teleman 1991). Detta 

leder oss in på författare som beskriver sitt skrivande. Många av våra författare 

skriver öppet om sin tidiga och ibland fortsatta känsla av att inte vara tillräckligt 

bra att inte kunna skriva texter som duger. Trots detta har de, med eller utan 

stöd, fortsatt att skriva. Deras historier om skrivandets mödor och läsandets 

makt och magi, läses av många människor. Författaren Eino Hanski berättar att 

vid första skolterminens slut blev hans mor kallad till lärarinnan, som berättade 

om Einos redan märkbara svårigheter med stavning. Hjälpen skulle vara att 

skriva av läseboken, men det hjälpte inte. Hanski berättar i ”fjärde klass fick jag 

uppleva det otroliga, då Alexandra Ivanova, trots många röda bockar, för första 

gången betygsatte min uppsats med det näst högsta ’Mycket bra’.” (Hanski 

2000:56). Det finns många både barn och vuxna som har liknande erfarenheter 

som Eino Hanski när det gäller att inte kunna stava, men det kanske är färre 

som trots att deras text varit full med röda bockar fått beröm för innehållet.  

 

Torbjörn Lundgren beskriver sina egna svårigheter med att behärska 

skriftspråket och när han nu sitter bredvid sin dotter och inser att hon har det 

lika kämpigt som han hade, beskriver han sin känsla. 

 

Visst kryper det i honom då alla felen kommer tätt. 

Som om han tvingades uppleva alla sina besvikelser 

på nytt. Besvikelse över sin egen otillräcklighet. 

Pengar skulle han om han hade några, kunna sätta in 

på hennes bankbok. Men språket–den makt han vid 

mogen ålder skaffat sig över orden–kan han inte 

skänka henne. (Lundgren 2000:69) 

 

Astrid Lindgren får genom sina tankar visa på den betydelse orden kan få för 

den som läser dem. För läsaren är det ordens magi som ger texten liv.  

 

I begynnelsen var ordet. Och så kom man på att det 

gick att sätta samman ord till sagor och historier. 

Och så kom man på att det gick att trycka sagorna 

och historierna. Och så kom man på att sätta 

böckerna i händerna på barn. Och då hände det 

något märkligt med orden. I strålglansen av barnens 
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fantasi började de lysa, de fick ett liv som de inte 

förut hade. (Lindgren 2000:27) 

 

Hanski, Lundgren och Lindgren skriver i själva verket om ordens makt och 

makten över att tycka sig äga orden. Hanski och Lundgren beskriver hur man 

som skribent kan känna vanmakt när den formella sidan av skrivandet inte 

fungerar som man vill. När skribenten inte har makt över hur man skriver så 

spiller det över på vad man skriver. Lindgren(2000) beskriver den makt som 

orden har över läsaren eller för läsaren och att det i första hand handlar om 

textinnehållet.   

 

Det egna intresset för skrivande och vilja att utveckla barns skrivande, med 

fokus på både innehåll och form, har fortsatt genom hela min tid som lärare. 

För att utöka kunskapen i hur elevers skrivande kan utvecklas läste jag en kurs i 

Skapande svenska på Umeå universitet 1987. Det bestående minnet är att 

kursens innehåll inspirerade oss deltagare till skrivande som process. Det var 

första gången som processkrivning introducerades för mig. Här fick jag ta del av 

ett förhållningssätt som handlade om att skrivande, för att utvecklas, alltid går 

hand i hand med samtal kring texten. Betydelsen av samtal mellan aktörerna i 

skolkontexten finns väl beskriven och dokumenterad i forskning, för att 

utveckla och uppmuntra barns läs-och skrivutveckling (Vygotsky 1978; 

Hundeidé 2001; Barth Nordström 1991; Dysthe 1996; Jonsson 2006). 

 

Den processinriktade synen på skrivande diskuterades offentligt första gången 

vid en konferens i Dartmouth College i New Hampshire, USA 1966 (Björk & 

Blomstrand 1994). På denna konferens deltog engelska och amerikanska 

pedagoger och forskare. En av deltagarna var den engelske språkforskaren 

James Britton, som diskuterade den utvecklingspsykologiska synen på 

språktillägnandet, vilken är starkt påverkad av Piagets teorier om barns 

utveckling (Björk & Blomstrand 1994). Piagets teorier kom att spela en stor roll i 

amerikansk skrivforskning, och de centrala begreppen att …”individen är aktiv 

och inifrånstyrd och individens språkutveckling styrs av det dialektiska 

samspelet mellan individen och den yttre miljön” blev av intresse (Björk & 

Blomstrand 1994:16). Vid denna tid kom Piagets teorier att stå i kontrast till den 

behavioristiska synen på undervisning som var dominerande, där eleverna 

erbjöds en passiv och utifrånstyrd stimulusprogrammerad undervisning, där 

stora läromedelspaket med isolerad färdighetsträning var framträdande (Björk 

& Blomstrand 1994).  

 

Street (2001) menar att barn som bara får lära sig isolerade kognitiva eller 

tekniska färdigheter, inte får förutsättningar som är tillräckliga för att de ska 

kunna fungera i ett demokratiskt samhälles förändringsarbete. Traditionellt har 

skolan lagt betoning på att eleverna ska kunna avkoda rätt vid läsning och att 
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kunna skriva grammatiskt korrekt. Vidare menar Street (2001) att det finns fyra 

viktiga förmågor som varje barn har rätt att uppnå. Det första är att kunna 

uttrycka sig beroende av situation och medier. Det andra är att förstå och visa 

engagemang i olika literacypraktiker. Som tredje punkt menar han att det är 

viktigt att kunna bearbeta och förstå olika texttyper. Till sist beskriver han 

vikten av att kunna använda symboler och att följa grammatiska regler (Street 

2001). Ett flertal läsforskare menar att i ett initialt skede  måste innehållet i 

texten dominera över formell färdighetsträning (Jonsson 2006). Men 

hänvisning till Jonsson (2006) där det framgår att läs-, och skrivforskningen 

har varit mer inriktad på läsdiskursen än på skrivdiskursen blev jag intresserad 

att undersöka vad som har hänt och händer i och med skolans 

skrivundervisning. 
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Syfte 

Syftet med min studie är att beskriva och problematisera innehållet i ett urval 

lektionsförslag kring skrivande som process i grundskolans år 1-9 som lärare 

publicerat på sajten www.lektion.se., Syftet är tvådelat: dels att undersöka vilka 

uppfattningar kring skrivande som avspeglas genom de olika lektionsförslagen, 

dels att utröna vilket svenskämne som synliggörs genom materialet. 

Frågeställningar 

 

 Vilka texttyper, skrivmoment och innehåll inrymmer lektionsförslagen? 

 På vilka sätt relaterar de olika skrivlektionerna till elevers kunskaper, 

förmågor och färdigheter? 

 Hur involveras momenten läsa, tala och lyssna? 

 Hur och vilka inslag av processkrivande beskrivs i lektionsförslagen? 

 

 

 

 

  

http://www.lektion.se/
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Bakgrund 

Läroplaner och kursplaner 1969–2011 

Nedan följer en kort presentation av de läroplaner och kursplaner i svenska som 

varit aktuella de senaste 40 åren för att visa på de tendenser och mål som 

betonats i de fyra läroplanerna med avseende på skrivande i skolan. Ett annat 

argument är att de ger signaler om vilka förändringar i synen på skrivande, som 

skrivits fram i läroplanerna.  Som utgångspunkt för skrivundervisning i skolan 

ska lärare i skolan förhålla sig till de mål och syften som finns beskrivna i 

läroplanen. Mellan 1969 och 2011 har skolan arbetat efter nedanstående fyra 

läroplaner.  

Lgr 69 

 

Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (1969) består av en allmän del och en 

supplementdel. Läroplanen infördes succesivt läsåret 1970/71 med start i 

årskurserna ett, fyra och sju (Lgr 69, allmän del). I de allmänna anvisningarna 

till att skriva beskrivs betydelsen av att eleverna ges möjlighet till skaparglädje 

och att tillfredsställa sina uttrycksbehov. Vidare beskriver man skrivandet som 

en bunden skrivning. Den primära uppgiften för läraren är att underhålla och 

utveckla elevens färdigheter och spontana skrivarlust. Läroplanens roll är att 

genom sina anvisningar och kommentarer vara en hjälp för att skolans mål ska 

bli en realitet. Lgr 69 förordar olika undervisningsformer och arbetssätt, där det 

står att ”Elevens aktiva deltagande i arbetet ska på alla stadier eftersträvas och 

främjas, och denna elevaktivitet ska vara så självständig och rikt varierad som 

möjligt.” (Lgr 69:16)  

Lgr 80 
 

Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (1980) består av en allmän del och ett 

kommentarsmaterial och den infördes läsåret 1982/83 i samtliga årskurser.  Lgr 

80 (1980) påtalar att i alla tre stadier (lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet) 

ska ”eleverna lära sig att skriva i överenskommelse med vedertagna normer för 

stavning, ordböjning, meningsbyggnad och ordval. Målet ska vara att eleverna 

kan stava när de slutar grundskolan.” (Lgr 80:139) Läroplanen betonar att lära 

sig stava har stor betydelse och att läraren uppmärksammar att eleverna lär sig 

ljudenlig stavning, enkel- och dubbelteckning av konsonanter och ljudstridig 

stavning. Lgr 80 betonar att eleverna behöver träna på att texterna får en tydlig 

form och att det är viktigt att utveckla sin handstil (Lgr 80:139-140). I målen 

står det att när eleverna lämnar grundskolans nionde klass så ska de” ha sådan 
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säkerhet att de kan uttrycka sig tydligt i tal och skrift i de språksituationer de 

ställs inför i familj, kamratliv, föreningsliv, arbetsliv och fortsatt utbildning.” 

( Lgr 80:133) I lgr80 skriver man att eleverna ska få lära sig att bearbeta sina 

texter med hjälp av lärare och kamrater. Den största kvantiteten av skrivande 

bör vara egen produktion av texter. De ska kunna skriva berättande, 

beskrivande och kunna meddela sig med andra genom skrift. Vidare kunna 

anteckna, sammanfatta, redovisa kunskaper och kunna skriva arbetsplaner, 

utkast och protokoll.  

Lpo 94 
 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 (1994) ) är gemensam för 

hela det obligatoriska skolväsendet. Den gäller grundskolan, sameskolan, 

specialskolan och den obligatoriska särskolan. Det är den första läroplan som 

omfattar alla obligatoriska skolformer. Till läroplanen hör separata kursplaner 

för skolans ämnen. År 2000 reviderades Lpo 94 och kursplanerna.1 I Lpo 94 

(1994, 2000) beskrivs mål som eleverna ska uppnå och mål att sträva mot. 

Dessa mål är inte är inkluderad i Lpo 94 (1994,2000) utan ett eget dokument. I 

texten relateras till de mål som eleverna ska uppnå. I årskurs fem ska alla 

elever” kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 

kommunikation”, dessutom de vanligaste reglerna för skriftspråket och 

stavning. Eleverna ska också kunna använda ordlista (kursplanen i svenska 

2000). Det mål som eleverna ska ha uppnått i årskurs nio i fråga om skrivande 

är att alla elever ska ”kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår 

tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och 

med dator” (kursplanen i svenska 2000). Dessa mål är ett minimikrav för alla 

elever att uppnå, när det gäller mål att sträva mot är de mer utvecklade på 

detaljnivå.  

  

                                                             
1 Läroplanen Lpo 94 och kursplanerna reviderades och började användas höstterminen 2000 och innehållet i 
kursplanen för vad alla elever skulle uppnå med avseende på skrivförmåga ändrades från den ursprungliga 
läroplanen lpo 94 där skrivkunnandet beskrevs som att i årskurs fem skulle eleverna ”kunna skriva berättelser, 
brev, anteckningar och redogörelser med tydlig handstil och så att mottagaren kan förstå”. Uppnåendemålen för 
årskurs nio löd i den ursprungliga skrivningen ”kunna skriva berättelser, brev, sammanfattningar och redogörelser 
så att innehållet framgår tydligt och därvid tillämpa skriftspråkets normer för stavning, meningsbyggnad och bruk 
av skiljetecken”  

 



 

7 
 

Lgr 11 
 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 (2011) är 

den senaste. Den innehåller en allmän del med övergripande mål och riktlinjer, 

kursplaner och betygskriterier i alla skolämnen. Lgr 11 (2011) skriver inte 

specifikt ut något om att eleverna ska lära sig stava utan uttrycker vikten av att 

eleverna lär sig hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning 

och ordförståelse. Lgr 11 (2011) förtydligar vad eleverna behöver lära sig med 

avseende på språkets struktur, genom att betona kunskaper om 

meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords 

böjningsformer, ordklasser samt textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. 

 

Det övergripande målet i svenska i Lgr 11 (2011) är att alla barn när de slutar 

grundskolan ska ”kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt.”( Lgr11: 13) Vidare ska ”undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar 

information från olika källor.” (Lgr11:222) 

Likheter och olikheter i läroplanerna 
 

De fyra läroplanerna betonar olika delar av skrivande men mycket av innehållet 

är liknande. Det är egentligen i betoningen och detaljrikedomen av innehållet 

som den stora skillnaden framstår. När det gäller Lgr 69 betonas det fria 

skrivandet av berättelser men samtidigt betonas två specifika skrivuppgifter. I 

Lgr 80 börjar man använda ordet texter och i Lpo 94 (rev. uppl. 2000) handlar 

det om att eleverna ska kunna med hjälp av olika sorters texter kunna uttrycka 

sig. I Lgr 11 har tillägget bild och ljud lagts till. När det gäller olika genrer så 

framhålls i Lgr 69 och Lgr 80 berättande och beskrivande texter och i Lgr 11 

skriver man att eleverna ska arbeta med att skriva olika typer av texter. När det 

gäller att skriva formellt korrekt ligger det en större betoning på att eleverna ska 

lära sig att stava i Lgr 69 och Lgr r80 medan i Lpo 94 uttrycks detta som att 

eleverna ska kunna tillämpa skriftspråkets normer. Lgr 11 framhåller att det 

finns olika hjälpmedel att använda för att få hjälp med stavningen. När det 

gäller att se skrivandet som en process börjar det i Lgr 80 att finnas en mer 

dialogisk syn på skrivandet. I Lgr 11 poängteras att både innehåll och form är 

viktigt i textbearbetningen och att detta kan ske genom att ge och få respons på 

det skrivna.  I jämförelser med tidigare läroplaner får den formella träningen stå 

tillbaka i Lgr 11, till förmån för ett mer processinriktat tänkande om skrivande. 
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För att kunna följa den beskrivning av skrivmomentet som har betonats i de 

olika läroplanerna följer nedan en översikt utifrån vilka texttyper och formella 

kunskaper som fokuseras.  

Tabell 1. Kort sammanfattning av hur skrivandet i skolan beskrivs i läroplanerna från 1969–

2011 

 Lgr69 

 Under 

Huvudmoment 

 

Lgr 80 

Under Skrivning, 

alla tre stadier      

Lpo94 (2000) 

 Under Mål att 

uppnå  

Lgr 11 

Under Centralt inne-

håll 

 

Textpro-

duktion 

Fria berättelser, 

personliga brev 

och 

dramatiseringar 

Egen produktion 

av texter 

Kunna skriva 

olika sorters 

texter. Uttrycka 

idéer och 

tankar i tal och 

skrift. 

Skapande av texter där 

ord, bild och ljud 

samspelar. 

Genrer/ 

texttyper 

Beskrivande och 

redogörande 

texter 

Skriva berättande, 

beskrivande och 

kunna meddela sig 

med andra genom 

skrift 

 Skriva olika typer av 

texter med anpassning 

till deras typiska 

uppbyggnad och 

språkliga drag 

Formalia Utveckla elevens 

färdigheter 

Lära sig stava, 

eleverna lär sig 

ljudenlig stavning, 

enkel- och 

dubbelteckning av 

konsonanter och 

ljudstridig 

stavning. 

Tillämpa 

skriftspråkets 

normer 

Språkets struktur med 

stavningsregler, 

skiljetecken ordklasser 

och satsdelar. Hur man 

använder ordböcker 

och andra hjälpmedel 

för stavning och 

ordförståelse 

Handstil Öva handstil och 

handstilsvård 

Utveckla sin 

handstil 

Skrivande för 

hand och med 

dator 

Handstil, dator 

Textbear-

betning 

 Lära sig att 

bearbeta sina 

texter med hjälp 

av lärare och 

kamrater 

 Olika sätt 

att  bearbeta 

egna texter 

till innehåll 

och form. 

Hur man ger 

och tar emot 

respons på 

texter 
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Även om det skrivs i de fyra läroplanerna att elevernas egen textproduktion ska 

prioriteras finns det undersökningar som visar att det fortfarande finns brister i 

detta. Liberg, af Geijerstam & Wiksten– Folkeryd (2010) skriver att den gängse 

uppfattningen bland språkforskare är att avskrift, alltså reproducerande av 

texter, hämmar elevernas lärande men att det ofta förekommer i klassrummen 

och accepteras av läraren. Den forskning som rapporterats visar att 

undervisning i svenska i mellanåren i hög grad består av reproducerande av 

texter och formell färdighetsträning (Skolverket 2007). Forskningen är inte helt 

entydig när det gäller nyttan eller skadan av ett reproducerande av texter. 

Vidare skriver författarna Liberg et al (2010) att debatten om nyttan av ett 

reproducerande eller producerande av texter måste fortgå.  

Skolämnet svenskas framväxt 

För att förstå hur skolämnet svenska har utvecklats under tid, ges en kort 

beskrivning av förändringar i synen på svenska i skolan. Modersmålsämnet 

svenska blev under mitten av 1800-talet ett eget ämne i skolan. Detta ledde till 

att svenskämnet delades upp i fyra riktningar. Det var en indelning som var 

präglad av den skolform den etablerades i: läroverket, folkskolan, flickskolan 

och yrkesskolan. De olika skolformerna hade differentierade inriktningar och 

slutmål. Detta medförde att ämnet svenska fick innehåll efter de behov som 

skolformen ansågs fylla (Thavenius 1999). I mitten av 1900-talet, efter andra 

världskrigets slut kom ämnet svenska i skolan att betraktas som ett ämne som 

oberoende av klass, genus och kulturell bakgrund skulle vara lika för alla. 

Thavenius (1999) menar att skolämnet svenska inte har någon enhetlig 

definition och de som hävdar motsatsen, menar ofta att det betyder att läsa 

svenska klassiker och att lära sig grammatik. Kort sagt kan man säga att deras 

uttalanden beskriver vad svenskämnet bör innehålla, men det går inte att sätta 

likhetstecken mellan att läsa svenska klassiker eller att skriva grammatiskt rätt 

och svenskämnet menar Thavenius (1999).  

En milstolpe i svenskundervisningen kom 1868 då det utkom en läsebok2 som 

var initierad av ecklesiastikminister3 F. F Carlsson. Läseboken var hett 

efterlängtad av lärare och innehöll texter som inte var specialskrivna för 

läseboken, utan det var autentiska texter skrivna av kända författare. Samtidigt 

utvidgades kursplanen till att för folkskolan även innefatta att eleverna skulle 

öva sig i att skriva små berättelser och enklare rapporter 

                                                             
2 Läsebok för folkskolan 
3 Kan likställas med nuvarande uppdrag som utbildningsminister 



 

10 
 

Hagfors4 i Thavenius (1999) skrev en handledning till 

modersmålsundervisningen i folkskolan där han ondgjorde sig över den 

grammatikundervisning som bedrevs i folkskolan. Hagfors menade att när det 

handlade om att lära in grammatik skulle eleverna bara lära in det som de 

behövde för att skriva och att det gällde rätt- och välskrivning, då eleverna på 

folkskolan inte kunde utföra något självständigt skrivande (Thavenius 1999). 

Även om skolan förändrades under 1900-talets första hälft fanns det en 

skiljelinje mellan dem som ansåg att svenskämnet i huvudsak skulle bestå av ett 

litteraturhistoriskt kunskapsförmedlande och med dem som ansåg att 

svenskämnet var personlig litteraturläsning för att föra kulturarvet vidare 

(Thavenius 1999). 

Efter många års utredande kom riksdagen 1962 att införa Grundskolan. 

Grundskolan fick en ny läroplan, Läroplan för grundskolan (Lgr 62) där 

beteckningen modersmål ersattes med svenska. Svenskämnet betecknades som 

ett färdighetsämne i motsats till andra ämnen som mer skulle betraktas ur ett 

helhetsperspektiv. Ett exempel på en skrivning i betänkandet, Grundskolan, 

rörande undervisning i olika ämnen ” … om fakta ingår i sammanhang som han 

förstår, då lär han lättare och behåller det inlärda bättre. Det ser ut som att man 

både lär och minns i helheter” (Grundskolan SOU 1961:30). 60-talet beskrivs 

som färdighetsträningens årtionde i grundskolans svenskundervisning (Dahl 

1999). Det är en betydande del av undervisningen i svenska som behandlar 

läsningens betydelse, medan skrivandet hamnar lite i skymundan i den debatt 

som uppstår. Nya medier kommer in i skolan där film och TV-program uttrycks 

som en utvecklingspotential för arbetet i svenska. I de diskussioner som 

framfördes inför det nya kursplanearbetet sas det att ”Filmkameran har blivit 

den nya pennan.”( Dahl 1999) Liknande diskussioner förs 2013 men då med 

avseende på användandet av dator och andra digitala medier. 1970-talet 

präglades av en tro på att en ännu mer gedigen färdighetsträning, skulle leda 

fram till ett bättre lärande i svenska. Denna tanke återfanns bland annat hos 

olika experter och på lärarhögskolorna. Bland verksamma lärare började olika 

röster höjas där bruket av den färdighetsträning som undervisningen bestod av, 

inte var till gagn för elevernas språkutveckling. Samtidigt kom larmrapporter 

om den analfabetism som bredde ut sig i skolan. Elever i årskurs nio läste inte 

lika bra som medelelever i årskurs sex och även om de tester som genomfördes 

inte ifrågasattes, fick larmrapporterna stor utbredning i undervisnings-

                                                             
4  K.J Hagfors hette som barn Karl Johan Jakobsson Viitavesi. Eftersom han ville läsa till folkskollärare för den 

svensktalande skolan i Finland och hans efternamn var finskt bytte han namn. Han utbildade sig till folkskollärare 

och 1894 skrev han en handledning för modersmålsundervisningen i folkskolan. Han arbetade på seminariet i 

Nykarleby under 40 år. Du som vill läsa mer kan gå in på denna adress 

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/astromm/hagfors/103inyka.html 
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samhället, men även bland gemene man och resultat blev att färdighets-

träningen eskalerade (Dahl 1999). 

På 1980-talet kom ett önskemål från verksamma i skolan att de ville få en 

definition på vad innehållet i basfärdigheter i svenska var. Skolöverstyrelsen7 

besvarade med att uttrycka att det var att tala, läsa och skriva enligt texten i 

läroplanen Lgr69 (1969). Den språkforskning som bedrevs under denna tid kom 

mer och mer att förorda en förskjutning av läs-och skrivundervisningen mot ett 

mer innehållsbaserat synsätt, mening och sammanhang fick en mer framskjuten 

position. Ulrika Leimar (1974) kom att stå som en representant för en mer 

elevnära syn på läsande och skrivande. Hon menade att det var av betydelse att 

eleverna fick arbeta med texter där de hade varit medskapare. Leimar (1974) 

kom att med sin metod som kallades LTG-metoden (Läsning på talets grund) bli 

föremål för en debatt i skolvärlden, där förespråkarna för en mer 

färdighetsinriktad syn på lärande höjde sina röster och talade om en 

flumpedagogik.5  Leimar (1974) menade att eleverna skulle se att deras 

erfarenheter och kunskaper var av betydelse för deras språkutveckling. 

Skrivandet började nu ta större plats i skolan i de lägre stadierna, medan 

fortfarande på 1990-talet arbetade högstadieelever efter tanken att svenska är 

ett färdighetsämne i första hand. Malmgren (1996) beskriver att under 90-talet 

existerade tre olika svenskämnen. Ett färdighetsämne som hävdar betydelsen av 

formaliserad språkträning, ett som han benämner mer erfarenhetspedagogiskt 

ämne där kommunikation och innehåll fokuseras och det tredje ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Han menar att det formaliserade 

färdighetsämnet är ledande och att det är ett fåtal lärare och skolor som lägger 

tonvikt på svenska som ett kommunikations-, och funktionsämne. 

Sammanfattningsvis kan man se att ämnet svenska på 60-talet, 80-talet och 90-

talet var starkt influerat av svenskämnet som ett färdighetsämne (Malmgren 

1996). 

Uppfattningar om skolämnet svenska 

Faktorer som enligt Thavenius (1999) skulle kunna ha betydelse för en 

förändrad syn på undervisning i svenska, är bland annat de ämneskunskaper 

som utvecklas genom forskning. Thavenius (1999) menar vidare att då forskare 

inte har en enhetlig syn på hur undervisning i svenskämnet bör utformas, har 

dessa forsningsrön inte så stor påverkan på undervisningen i skolan. Det har 

visat sig att de resultat som forskningen redovisar inte har så lätt att komma 

fram till brukarna vars uppgift blir att omsätta resultaten till sin egen 

undervisningspraktik. Det är andra faktorer som tycks påverka den 

                                                             
5 Du som vill läsa mer kan ta del av Ulrika Leimars egna tankar i Läsning på talets grund (1974). Lund: Liber 

läromedel eller Jan Thavenius(1999) Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur 
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undervisning som bedrivs i de olika klassrummen. Thavenius(1999) menar att 

det finns grupper med makt och resurser som har intresse av att påverka 

ämnesinnehållet i svenska för att se till sina egna intressen. Då forskningen inte 

uppvisar ett enhetligt resultat när det gäller vad och hur svenskämnesinnehållet 

ska presenteras i undervisningspraktiken, är det i stor utsträckning den 

undervisande lärarens uppfattningar som styr innehållet i det enskilda 

klassrummet. 

Malmgren(1996) anser att det finns olika ämnesuppfattningar som råder i 

praktiken, styrdokumenten, läromedel och i den pågående ämnesdebatten som 

lärare har att ta ställning till. Den första är svenska som ett färdighetsämne. 

Förespråkare för denna syn på ämnet betonar den formella färdighetsträningen, 

där grammatik och skrivteknik är av betydelse för att utveckla elevernas språk. 

Denna inställning till ämnet svenska går att härleda till den högre utbildning 

under 1800-talets första hälft och som var lika med latinstudier. Malmgren 

(1996) menar att det finns en risk med att tekniken tar så stor plats att 

innehållet för färdighetsträningen kommer i bakgrunden. ”Till stor del töms 

svenskan på ett sammanhängande omvärldsorienterande innehåll. ” (Malmgren 

1996:87) Den grundläggande tanken med isolerad färdighetsträning är just att 

träna färdigheten som avses att träna och att textinnehållet inte är det primära.  

Tegnér (1922) till exempel stödjer tanken om isolerad färdighetsträning och 

uttrycker vikten av att ”för barnet genom Grammatik, för ynglingen genom 

Litteratur.” (Tegner 1922:82) Han fortsätter med att lovorda grammatik som 

den viktigaste ingrediensen för att skärpa tanken. Han skriver vidare att läraren 

inte får ge avkall på att se till att alla elever intensivt studerar grammatik 

(Tegner 1922).  

 Den andra ämnesuppfattningen som Malmgren beskriver är svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne där vikten av att alla elever ska ges en 

gemensam kulturell referensram betonas. Förespråkarna menar att det är av 

stor vikt att eleverna är bekanta med den kanon som är en del av vårt litterära 

utbud. De som menar att svenskan ska betraktas som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne menar att med hjälp av klassisk litteratur utvecklas elevernas 

personlighet och de betonar att alla elever ska känna till de viktigaste författarna 

i Sverige (Malmgren 1996).  

Den tredje ämnesuppfattningen är svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne. Skillnaden mellan de två tidigare beskrivna svenskämnena och den tredje 

ämnesbeskrivningen är i huvudsak tanken om att elevernas språk utvecklas 

genom att språket används i funktionella situationer och inte lärs in genom 

isolerade färdighetsuppgifter (Malmgren 1996). Elevernas språkliga produktion 

blir av stor betydelse då det sker i kommunikativa autentiska sammanhang 
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(Malmgren 1996). Här får litteraturläsning och eget skrivande stort utrymme 

och de grundläggande frågorna blir vad och varför.  

Skrivprocess 

Som redan framgått diskuterades skrivande som en process i Dartmouth 1966. 

Ett antal framgångsrika språkforskare samlades, för att diskutera hur skolan 

skulle kunna hjälpa elever att producera mer innehållsligt intressanta skrivna 

texter. Det som diskuterades var hur man skulle kunna implementera ett mer 

processinriktat synsätt på skrivande (Björk & Blomstrand 1994). Vid 

konferensen i Dartmouth deltog engelsmannen John Dixon som i sin bok 

Growth Through English (1967) beskiver de två modeller som tidigare styrt 

modersmålsundervisningen. Den första modellen the skills model förespråkar 

isolerad färdighetsträning där enskilda färdigheter explicit övas. Den andra 

modellen kallar han the cultural heritage model som utgår från kulturen med 

vuxenlitteraturen som det centrala. Detta innebar en envägskommunikation, 

där barnet var mottagare av en som Dixon skriver ”master´s voice”. Dixon 

menar att i dessa båda modeller missas det mest fundamentala syftet med 

språket, nämligen att utveckla den språkliga interaktionen mellan människor 

(Dixon 1967). Dixon lägger fram en tredje modell i sin bok som han kallar the 

personal growth model där personlighetsutvecklingen poängteras. Han skriver 

att genom att diskutera sina erfarenheter med andra, så gör man erfarenheten 

verklig för sig själv (Dixon 1967:4).  

 

Hertzberg (2006) menar att processkrivning har bidragit till att elevers 

textproduktion ändrat fokus. Från att tidigare ha koncentrerat sig på produkten 

tillskrivs hela processen stor betydelse, Hertzberg (2006) anser likväl att alla 

problem inte är lösta i och med att processkrivning praktiseras i klasserna. På 

80-talet när processkrivning började få fäste i svenska skolan betonades det fria, 

kreativa skrivandet helt på bekostnad av formen. Den formella kunskapen 

ansågs komma av sig själv (Hertzberg 2006). Mehlum (1995) menar att det är 

av betydelse att varken överbetona språkets formella eller kreativa sida. Han 

uttrycker att det visserligen är nödvändigt med formella kunskaper, men att det 

inte är tillräckligt för att möta de krav som ställs på skribenten. Vidare påpekar 

han vikten av att inte se formella övningar som en speciell form av språkträning. 

Mehlum (1995) menar att innebörden av att behärska skrivprocessen innebär 

att eleven på ett bra sätt kan ta sig framåt mot produkten och då med avseende 

på både innehåll och på form.  

 

Björk & Blomstrand(1999) skriver att processorienterat skrivande stöder både 

den allmänna språkutvecklingen och skrivförmågan och att skrivandet generellt 

har en speciell roll i all språk- och kunskapsutveckling. De menar att skrivandet 

som en process i själva verket speglar det holistiska sättet att se på språk- och 
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kunskapsutveckling. Björk & Blomstrand(1999) åsyftar att de som förespråkar 

att arbeta med processkrivande eller ett processorienterat arbetssätt, beskriver 

att kunskap är det som den enskilde eleven kan formulera med egna ord. Björk 

& Blomstrand(1999) utgår från att kunskap samtidigt är ett uttryck för språklig 

kompetens. Detta synsätt på kunskap betonar samspelet mellan kognitiva och 

sociala processer. Betydelsen av dialog i det processinriktade skrivandet har stor 

betydelse för elevernas utveckling, både den dialog som sker i mötet elever 

emellan och den mellan elev/er-lärare. I processkrivning ska denna dialog 

fortgå under hela skrivprocessen. Björk & Blomstrand (1999) beskriver lärarens 

roll i skrivprocessen som helt avgörande för utfallet. Författarna beskriver 

betydelsen av att lärarens uppgift är att vara aktiv under hela processen och att 

läraren är den som ska leda hela arbetsprocessen. Skrivprocessen ska vara 

elevaktiverande, men det betyder inte att läraren är hänvisad till att inta en 

biroll. Björk & Blomstrand (1999) påtalar att lärarens roll har förskjutits, från 

den tidigare synen på läraren som bedömare och betygssättare, till arbetsledare 

för elevernas processorienterade skrivande. Björk & Blomstrand (1999) 

presenterar denna utveckling av läraruppgiften i en modell, där de gör en 

jämförelse mellan att betrakta skrivandet ur ett atomistiskt eller ett holistiskt 

synsätt. De menar att i den mer traditionella synen på skrivande, handlade det 

om att skrivandet ses mer som ett provredskap för att kontrollera elevens 

grammatiska förmåga och kontroll av att eleverna har inhämtat faktakunskaper 

i olika skolämnen. Det mer processorienterade synsättet på skrivande utgår 

ifrån att skrivandet är ett redskap i tankeprocesser. När vi har tecknat ned det vi 

uppfattat eller tänkt, har vi synliggjort detta för oss själva och andra och då kan 

vi reflektera över och bearbeta det vi uppfattat eller tänkt (Björk & Blomstrand 

1999). Utifrån detta synsätt måste man fundera över om skrivprocessen kan 

betraktas som en metod eller inte. Skrivprocessen har en del uttalade steg, vilka 

Strömquist (1993;2000;2011) benämner faser6 eller stadier. Faser som ska ge 

skrivaren möjlighet att utveckla sin aktuella text och sitt fortsatta skrivande. Det 

kan finnas en risk om processkrivandets idé endast uppfattas som om det består 

av ett antal statiskta beståndsdelar, där alla faser kommer i kronologisk 

ordning, då utgångspunkten är att skrivandet är en dynamisk handling där 

skrivprocessens faser finns med under hela arbetsprocessen (Björk & 

Blomstrand 1999; Strömquist 2011; Calkins 1994).  

 

Processkrivning har bidragit till att elevers textproduktion har ändrat fokus. 

Från att tidigare ha koncentrerat sig på produkten får betydelsen av att betrakta 

hela processen stor betydelse. Hertzberg (2006) anser att alla problem likväl 

inte är lösta i och med att processkrivning praktiseras i klasserna. På 80-talet 

                                                             
6 Skrivprocessens faser enligt Strömquist (1993) är Förstadiet som innehåller analys, stoffsamling, sortering och 

strukturering/planering av skrivuppgiften. Efter det formulerar eleverna texten. I den tredje fasen bearbetas, 

texten, skrivs ut, korrekturläses och publiceras enligt förstadiet.  
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när processkrivning började få fäste i svenska skolan betonades det fria, 

kreativa skrivandet helt på bekostnad av formen. Den formella kunskapen 

ansågs komma av sig själv (Hertzberg 2006). Mehlum (1995) menar att det är 

av betydelse att varken överbetona språkets formella eller kreativa sida. Han 

menar att det är nödvändigt med formella kunskaper, men att det inte är 

tillräckligt för att möta de krav som ställs på skribenten. Vidare påpekar han 

vikten av att inte se formella övningar som en speciell form av språkträning. Att 

behärska skrivprocessen innebär att eleven på ett bra sätt kan ta sig framåt mot 

produkten och då både med avseende på innehåll och på form (Mehlum 1995). 

Förstadiet 

Strömquist (1993) menar att skrivandet omfattar olika moment, som alla 

skribenter måste ta sig igenom på något sätt. Calkins (1994) ger en liknande 

förklaring när hon jämför forskarens vetenskapliga metod med skrivarens 

hantverksprocess, där hon menar att förberedelse, upprättande, bearbetning 

och framförande är viktiga inslag (Calkins 1994). Strömqvist (1993,2011) talar 

om en skrivprocess som är indelad i olika faser eller stadier. Det första stadiet 

benämner hon förstadiet och där ingår analys av skrivuppgiften, stoffsamling, 

sovring/fokusering och strukturering/planering. I förstadiet bestämmer 

skribenten vad, för vem och i vilket syfte texten skrivs. Vidare samlas stoffet in 

och sorteras. Medvetet eller omedvetet börjar skribenten pröva olika idéer och 

händelseförlopp med avseende på ämnet. Insamlandet av stoff kan vara ur den 

egna erfarenheten, litteratur, samtal med andra, intervjuer, experiment m.m. 

När den skrivande har nått hit börjar en viss sortering av materialet. Skribenten 

tar också ställning till en preliminär textstruktur och startar i allmänhet med att 

analysera skrivuppgiften och därefter lämplig stil och hur den slutliga 

produkten kommer att se ut. Det kan gälla längd, ordval, disposition etcetera 

(Strömquist 1993, 2011). Detta att jämföras med det som Calkins (1994) 

beskriver i sin bok som förberedelse av skrivandet. Hon skriver att tänka på 

detta sätt är ett sätt att leva och att människor som skriver ofta betraktar sig 

själva som skrivare. 

Skrivstadiet 

Det andra stadiet kallar Strömqvist(1993, 2011) skrivstadiet och innehåller det 

egentliga skrivandet. Det innebär att skribenten gör ett första utkast utifrån de 

tankar och stoff som inhämtats under förstadiet. Skrivstadiet kan vara olika 

långt beroende på stoffinsamlandet, uppgiftens omfattning eller skribentens 

arbetstakt. Viktigt är att skrivandet får slutföras medan tankeverksamheten är 

maximal (Strömquist 1993, 2011). Denna del av processen kallar Calkins(1994) 

för upprättande. Detta innehåller själva skrivandet. Hon skriver att för henne så 
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är det första utkastet en hjälp för att få syn på vilka tankar hon har och sedan 

kunna se mer, tänka mer och lära mer (Calkins 1994). 

 Efterstadiet 

Tredje stadiet, efterstadiet innehåller ”bearbetning, utskrift, korrekturläsning 

och publicering.” (Strömquist 1993:24; 2011:38 ff.) I efterstadiet bearbetar 

skribenten sin text på olika sätt. Det kan gälla både innehåll och form. Calkins 

(1994) kallar denna del av processen för bearbetning och framförande. 

Bearbetningen kan ske på egen hand eller med hjälp av andra. I skolan kan det 

vara klasskamrater och/eller läraren som tillsammans med skribenten förädlar 

texten. Denna bearbetningsfas är i stor utsträckning kollektiv. Strömqvist (2011) 

varnar för den responstradition som hon skriver växte fram när skrivprocessen 

infördes i skolan. Den kamratbearbetningen kom mycket att handla om att hitta 

fel i texten. Strömqvist (2011) betonar att det handlar om att lyssna, läsa, 

analysera och diskutera texterna. När det gäller att få hjälp med formalia har 

skribenten stor hjälp av ordbehandlingsprogram på datorn. Efterstadiet är olika 

omfattande för olika skrivare. Vissa gör många revideringar och 

omdisponeringar av sin text, innan de känner sig nöjda för den slutgiltiga 

publiceringen, enligt det syfte som texten är avsedd för och som bestämdes i 

förstadiet. Andra skribenter har lagt ett gedignare arbete i förstadiet och 

skrivstadiet och menar att de inte behöver omdisponera så mycket i sin slutliga 

text.  

Förekomst av processkrivning i skolan  
 

Skolverket (2007) konstaterar i sin rapport Vad händer med läsningen att 

många lärare saknar didaktiska verktyg för, att bland annat kunna stödja 

elevers skrivande. Skolverket (2007) har sammanställt en kunskapsöversikt 

över forskning om undervisning i svenska och svenska som andraspråk i syfte 

att kunna förstå och förklara de resultat som Pisa (Programme for International 

Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading literacy Study) visar. 

I båda dessa internationella undersökningar är resultatet bland svenska elever, 

när det gäller bland annat läsförståelse, vikande. 7 Skolverket (2007) har gjort 

en kartläggning av de resultat som olika studier visar, med avseende på hur 

undervisningen i svenska och svenska som andraspråk bedrivs i de undersökta 

klassrummen. Skolverket beskriver en skola som betonar formell 

färdighetsträning där elevernas möte med text ofta är lärobokstexter, texter från 

övningsböcker och material som läraren har producerat (Skolverket 2007). När 

det handlar om elevers skrivande ”introducerar ofta läraren skrivuppgiften på 

                                                             
7 Den som vill läsa mer om de båda undersökningarna kan gå in på Skolverket: 

http://www.Skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/publikationer 
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ett engagerande sätt men i den vidare skrivprocessen lämnas eleverna ofta 

ensamma att slutföra uppgiften.” (Skolverket 2007:130) Skolverkets rapport 

visar vidare att skolan inte tar till vara på de förkunskaper i skriftspråket som 

eleverna har med sig in i skolan och att när det handlar om att anpassa 

undervisningen till varje elevs behov, blir det ofta ett ansvar för speciallärare 

eller hemmet (Skolverket2007).  

 

Wesslén (2008) genomförde en enkätundersökning bland 260 gymnasieelever 

och deras lärare, både i svenska och biologi 2005, om och i hur stor 

utsträckning lärare använder ett processinriktat skrivande i undervisningen. 

Hon ville bilda sig en uppfattning om hur stor del av lektionstiden som ägnas åt 

skrivande och hur väl förankrat processkrivning är bland elever och lärare. En 

allmän uppfattning bland många är att skrivandet i skolan, har utvecklats från 

att vara produktinriktat till processinriktat. I Wessléns undersökning 

framkommer att uppfattningen att processkrivning genomsyrar elevernas 

skrivande inte kan styrkas. Varken eleverna eller lärarna uttalar i enkätsvaren 

att de använder processkrivning fullt ut. I de båda grupperna uttalar en stor del 

av både lärare och elever att de inte arbetar efter någon speciell process. I 

Wessléns undersökning framkommer också att den som är mottagare av 

slutversionen, i de allra flesta fall, är läraren och att responsinslagen som 

förekom var mycket sparsamma (Wesslén 2008).  

Responser 

När det gäller responser, som enligt Svenska akademins ordlista8 betyder svar- 

gensvar, medför det att samtalet och samspelet mellan elev-elev och elev- lärare 

får stor betydelse. Språk handlar i grunden om kommunikation och responsen 

ses som en naturlig del av den kommunikativa processen (Mehlum 1995; Bjar& 

Liberg 2003). Strömquist (1993) menar att i skolan så har produkten betonats 

före processen. Med skrivande som process kan elevgrupper konstruktivt delta i 

innehålls- och språkdiskussioner med utgångspunkt i elevtexterna. Genom att 

arbeta med skrivandet som en process så har eleverna hela tiden möjlighet att 

förändra sin text. Detta görs med hjälp av andra i elevgruppen eller med den 

undervisande läraren. Detta gör att den skrivande får en medvetenhet om alla 

faser i skrivandet. Molloy (1996) skriver i sin bok Reflekterande läsning och 

skrivning att processorienterat skrivande är en metakognitiv undervisning. Det 

betyder enligt henne att eleverna får möjlighet att återvända till de olika delarna 

                                                             

8www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlis
ta 20121112 

 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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i processen och på så sätt bli medveten om sitt eget skrivande. Deras ökande 

kunskap och erfarenheter om skrivande gör att de har lättare att bemästra de 

svårigheter i skrivandet som kan uppstå. Varje enskild person har en egen 

utvecklingskurva som de i egen takt får möjlighet att följa (Molloy 1996).  

När det gäller barntexter i skolan så har det alltid funnits med inslag av 

korrigering. Läraren har ofta rättat det som har varit felstavat eller 

felformulerat. Detta har inte varit fråga om en kommunikativ handling utan en 

korrigerande akt i syfte att frisera texten. Ofta har texten i skolan bedömts och 

betygsatts utifrån det första utkastet, alltså det som bland annat Calkins (1994) 

och Strömquist (2003) benämner förstadiet i en skrivprocess. Enligt de två 

författarna måste skrivundervisningen förändras så att hela skrivprocessen 

uppmärksammas och att rättningen blir vad den skulle kunna vara, alltså ett 

bearbetningsstöd. Även om fokus förskjuts från produkten till hela processen 

betyder det inte att produkten mister giltighet, men att vägen till produkten 

gynnas genom en aktiv lärandeprocess. Calkins (2004) anser att respons bör ges 

vid flera tillfällen under skrivandets gång. När den skrivande har fått en idé om 

innehåll och form så skrivs ett första utkast. Detta utkast är sedan föremål för 

en första form av gensvar. För gensvar på lägre stadier i skolan är det viktigt att 

responsen blir en positiv upplevelse för skribenten. Den som ger gensvar måste 

visa intresse för det skrivna och kunna ge berömmande ord och konstruktiva 

exempel på särskilt intressanta detaljer i texten. Det räcker inte att säga att 

texten är bra. Det är viktigt att vara ärlig i sina omdömen. Enligt Strömquist 

(2010) så ingår i gensvaret/responsen att berömma, fråga och ge råd. Som 

respondent försöker man att uppmärksamma ord, fraser eller uttryck i texten. 

Att ställa frågor till texten om oklarheter eller informationsbortfall gör att 

skribenten får en förståelse för att texten måste skrivas så att den förstås av 

läsaren. När respondenten ger råd för det fortsatta skrivandet bör det ske på ett 

sådant sätt att skribenten vill fortsätta utveckla sin text. Detta kallar Strömquist 

(2010) bearbetning ett och det har fokus på innehållet. Vid bearbetning två 

fokuseras förutom innehållet, språket, stilen och formen. Det är viktigt att 

skribenten ser sin text som ett arbete under tillblivelse och inte som en färdig 

produkt. Bearbetning tre kan ses som en korrekturläsning, då texten ses över 

med tanke på stavning, grammatik och interpunktion. Bearbetning tre kan 

jämföras med en form av rättning enligt den formella färdighetsmodellen.  

 

Det som många lärare på olika stadier beskriver som den svåraste delen av 

processkrivandet, är att få eleverna att inse nyttan av att ge och få respons av 

sina klasskamrater. Att få till stånd ett naturligt och kontinuerligt klimat i 

klassen där eleverna hjälper varandra att utveckla texter med fokus på 

innehållet, har fått litet utrymme i svenska klassrum (Strömqvist 2010;Wesslen 

2008). Det blir lätt som Strömqvist (2010) påpekar ett tillfälle när eleverna 

söker efter fel i texterna och det handlar då i hög grad om formaliafel. Lärarna 
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har en viktig uppgift att visa på modeller för hur elevresponssamtal kan 

genomföras för att ge eleverna de verktyg de behöver för att inse nyttan av att 

hjälpa varandra med textproduktion (Calkins 1994). 

Respons kontra rättning 

Mehlum (1995) menar att för att få en förståelse för skillnad i synsätt mellan att 

rätta elevers texter och att ge respons på det eleverna har skrivit, måste vi gå 

tillbaka till det synsätt på skrivande som var rådande innan 1970-talet. Den 

formella färdighetsmodellen uppfyllde de krav som ställdes på skrivkunnighet i 

den tidens samhälle. I stort handlade det om att sköta de skriftspråkliga 

basfärdigheterna. Nutidens skola ställer mycket högre mål för läs- och 

skrivundervisning. Mehlum (1995) menar att som didaktisk grundmodell 

fungerar inte den formella färdighetsmodellen i dagens textsamhälle.  

När skrivandet är uppbyggt enligt den formella färdighetsmodellen där isolerad 

formell färdighetsträning betonas, finns det vedertagna språkformella regler att 

hålla sig till. Rättningen utgår från få språknivåer och skrivkoder och ett fel-, 

eller rättänkande råder. Den traditionella rättningen betonar, på grund av rätt- 

eller feltänkandet, den formella delen av skrivandet och lämnar ofta det 

innehållsliga i skriften obearbetat (Mehlum1995). ”Något elakt uttryckt kan vi 

säga att begreppet rättning innebär att det alltid finns något som är rätt och 

något som är fel samt att det bara finns ett enda sätt att rätta det vi tycker är fel. 

”(Mehlum 1995:48)  

Skrivdiskurser  
 

Literacyforskaren Ivanic (2004) förhåller sig till skrivandet i skolan i termer av 

diskurser. Diskurser som både kan möta Malmgrens(1996) 

svenskämneskonceptioner och idén om skrivande som en process 

 

Ivanic (2004) beskriver en färdighetsdiskurs där den skrivna texten, 

skriftkoden och grammatiska regler står i fokus vid tillägnandet av ett 

skriftspråk. Det är en diskurs som lär ut skrivande genom att varje bokstav, ljud 

och sammanbindning av dessa prioriteras. Inom läs-och skrivforskningen kan vi 

hitta olika metoder som förordar detta sätt att lära sig skriva och läsa. De går 

under benämningen ljudmetoder eller phonics (Witting 1998). 

Kreativitetsdiskursen beskriver Ivanic (2004) som den diskurs där texten och 

skrivaren står i fokus. Det är den enskilde skrivaren och dennes intressen som 

styr innehållet i texten. Den tredje diskursen som Ivanic presenterar är 

processdiskursen. Skrivaren står i fokus men även själva skrivhändelsen. Det 

handlar om att skrivaren går in i en process tillsammans med läraren och 

kamraterna, och på egen hand. Processen kan delas in i tre faser: Förarbete, 
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skrivarbete och efterarbete. I förarbetsfasen förbereder sig eleverna för själva 

skrivandet, och i efterarbetningsfasen omformas texten med hjälp av kamrater 

och lärarresponser till en färdig produkt. Grammatiska regler och skriftkoder 

diskuteras under processens gång utifrån den skrivna texten. I den fjärde 

diskursen som Ivanic kallar genrediskursen står både literacypraktiken och 

skrivaren i centrum. Det betyder inte att eleverna i första hand använder sig av 

en process i allmän mening utan tonvikten ligger på betydelsen av att kunna 

formulera texter för olika sammanhang. Fokus ligger på olika texter och deras 

funktioner. Några exempel på olika texter är sagor, utredningar, recensioner 

och så vidare. I genrediskursen läggs tonvikten vid att lära sig att bygga upp en 

text enligt varje genrers särdrag. När det gäller den femte diskursen om sociala 

praktiker så är skrivhändelsen det viktiga. Det handlar om att skrivandet ses 

som en kommunikativ praktik i ett socialt sammanhang, där de autentiska och 

verklighetsförankrade syftet är bärande. Skrivandet sätts in i ett större 

sammanhang där människan som en samhällsmedborgare betonas. Till sist 

beskriver Ivanic (2004) den sociopolitiska diskursen där begrepp som makt och 

identitet framhålls. Ivanic (2004) beskriver det som att ”skrivandet ses som 

sociopolitiskt konstruerande praktiker som har konsekvenser för vilka 

positioner och vilken identitet en deltagare utvecklar”. Att medvetandegöra de 

skrivande om de sociala, kulturella och historiska förhållanden som påverkar 

vad som skrivs och de som skriver. Vikten av att inta ett kritiskt förhållningssätt 

som medborgare till det skrivna betonas (Ivanic 2004).  
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Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten behandlas teorier om lärande. Vidare behandlas 

betydelsen av lärares ämnesdidaktiska kunskaper. Avsnittet fortsätter med att 

belysa begreppet Literacy.  

Lärande i en social kontext 
 

Samtal kring hur vi lär oss är något som ständigt pågår. Forskare inom olika 

discipliner betonar skilda aspekter av lärandeprocessen och vad som är av 

betydelse, för att ett lärande ska komma till stånd. Under 1940-talet växer den 

kognitiva teorin fram där den konstruktivistiska inlärningstanken är att 

konstruktionsprocessen står i fokus. Synen på eleven som en aktiv skapare av 

sin egen kunskap och inte som en passiv mottagare tar form (Dysthe 2003). 

Inom kognitionsforskningen framträder tre olika inriktningar, 

gestaltpsykologin, konstruktivism9 och symbolisk informationsbehandling 

(Dysthe 2003). Inom gestaltpsykologin undersöks hur vi uppfattar meningsfulla 

helheter (Dysthe 2003). I den konstruktivistiska riktningen, där Piaget(2008) 

är en av förgrundsfigurerna, betonas betydelsen av att förstå hur ny kunskap 

länkas till det som vi redan kan. Piaget (2008) utvecklar en teori om barns 

utveckling i olika stadier10. Dessa stadier är relaterade till barnens ålder och 

själsliga utveckling (Piaget 2008). Inom området för symbolisk 

informationsbehandling framhålls språkförståelse, tänkande och 

problemlösning som centrala processer för att förstå lärande (Dysthe 2003). 

Den symboliska informations-behandlingen gör jämförelser mellan den 

mänskliga hjärnan och en dator. De kognitiva processer som påverkar 

språkförståelse, tänkandet och förmågan att lösa problem betonas. Människans 

kognitiva förmågor som exempelvis rationellt tänkande, rationellt 

beslutsfattande och minne blir betydelsefulla färdigheter och tränas ofta skilt 

från ett innehåll. (Dysthe 2003). 

 

Vygotsky (1978) menar att människans högre psykologiska processer både har 

en social och en historisk kvalitet. Han uttrycker att dessa processer ska 

betraktas som artificiella och att språk, skrivande, berättande och tecknande ska 

betraktas som något som inte med automatik följer på vad han menar är lägre 

                                                             
9  Jag väljer att använda begreppet socialkonstruktionism i stället för socialkonstruktivism i fortsättningen. Enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008) finns det en viss språkförvirring angående de olika orden. Socialkonstruktivism kan 

enligt deras mening lätt kopplas ihop med andra områden inom matematik och utvecklingspsykologi (s 82). 

 
10 Piaget benämner dessa stadier som det sensomotoriska (0-2 år), pre-operationella (2-6 år), konkret-

operationell (6-11 år), formal-operationell (12 och uppåt) se vidare Jean Piaget, Barnets själsliga utveckling / Jean 

Piaget ; översättning: Lars Sjögren. 2. Uppl. Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2008 

 



 

22 
 

psykologiska processer, som till exempel naturliga former av minne och 

uppmärksamhet. Utveckling av de högre psykologiska processerna är ett 

resultat av social aktivitet. Barn som deltar i en social gemenskap, utvecklar 

först ett socialt sätt att tänka för att i ett senare skede överföra detta till sin egen 

mentala värld (Vygotsky 1978). ”Every function in the child´s cultural 

development appears twice: first, on the social level, and later, on the individual 

level; first between people (interpsychological), and then inside the child 

(intrapsychological). (Vygotsky 1978:57) Vygotsky menar att semiotiken11 

omfattar de viktigaste redskapen för att föra kulturen vidare. Språket, förmågan 

att kommunicera har en särställning, där tecken och symboler hjälper till att 

överföra olika kulturyttringar, samtidigt som de utgör en förutsättning för att 

utveckla högre psykologiska processer (Vygotsky 1978).  

Vygotsky (1978) utgår från att människor hela tiden utvecklas och att vi i ett 

socialt sammanhang tar till oss kunskap av varandra och utvecklar ny kunskap, 

med hjälp av det vi redan kan. Det sociala samspelet har stor betydelse för 

barnets individuella lärande och det går att tänka sig två utvecklingsnivåer. Den 

ena nivån är den där barnet kan klara uppgiften på egen hand och den andra 

nivån då barnet klarar uppgiften med vägledning, av någon vuxen eller kamrat. 

Skillnaden mellan dessa två nivåer beskriver Vygotsky (1978) som den närmaste 

utvecklingszonen (Zone of proximal development, ZPD). Lärarna ska eftersträva 

att undervisa i elevernas närmaste utvecklingszon, för att ge maximalt stöd för 

varje enskild elevs utveckling. Vygotsky omnämns ofta som förespråkare för en 

sociokulturellt influerad undervisning. Han beskriver vikten av medierad 

inlärning, som bygger på dialogen i klassrummet mellan lärare- elev och elev-

elev. Vygotsky menar vidare att samspel och samarbete mellan en som kan mer 

och en som håller på att lära sig är det som stimulerar inlärning. Han pekar på 

att en sådan kommunikation inte bygger enbart på att det är läraren som 

kommunicerar till eleverna, utan att kamrater har mycket att lära av varandra 

(Vygotsky, i Bråten, 1998). Vygotsky har inte utarbetat någon specifik 

pedagogisk teori för undervisning, men den riktning inom konstruktivismen 

som benämns dialektisk har inspirerats av den kognitiva utvecklingsteori som 

Vygotsky beskriver (Vygotsky, i Bråten 1998).  

 

Med influenser från sociokulturell teoribildning har det funnits ett behov av att 

betona det sociala samspelets betydelse för lärande. En mer utpräglad betoning 

på individens självständiga lärande, har förflyttats till betydelsen av interaktion 

och samspel mellan individer. För att hantera nämnda förskjutning som också 

                                                             
11 Semiotik betyder läran om olika teckensystem enligt www.svenska 

akademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 2012-11-12 
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lägger fokus på handling och aktivitet, används allt oftare begreppen 

konstruktionism och social konstruktionism (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

Tanken i socialkonstruktionism innebär att verkligheten är socialt konstruerad. 

Det får då stor betydelse att försöka ta reda på hur de sociala konstruktionerna 

skapas, då förespråkare för socialkonstruktionismen menar att all kunskap är 

socialt skapad. Socialkonstruktionismen är grundad i en hermeneutisk tradition 

där man menar att det inte finns någon kunskap förutom den enskilde 

personens upplevelser av verkligheten. Människan och verkligheten är två sidor 

av samma mynt, och mentala processer och handlingar är därför resultatet av 

sociala interaktioner mellan människor. Det enda vi kan veta om verkligheten är 

hur människor skapar och förstår den och sitt agerande i den. I de här 

processerna ses språket också som tolkat, förhandlat och omformulerat. 

Kunskap om världen omkring oss konstrueras i kulturer och grupper som vi är 

medlemmar i. Socialkonstruktionismens tankar kan sammanfattas som att 

situationen är något som är och att socialkonstruktionismens uppgift är att 

hjälpa till att sticka hål på förgivettagna sanningar. Konstruktionism innebär 

alltså att kunskapen inte är en passiv avbildning av världen, utan att den 

konstrueras. Vad man observerar beror på hur man frågar och vilka 

mätmetoder som används. Tolkningar av vad det är för slags fenomen, 

sammanhang och teorier som observeras skapas genom forskarens 

förhandsuppfattningar, syften etc.(Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

Socialkonstruktionismen betonar det som sker i mötet mellan människor. Det 

vill säga i det intersubjektiva utrymmet. Man lär sig alltså genom att delta i olika 

kommunikationssituationer där mening skapas. Därmed blir språket ett viktigt 

inslag i lärandeprocessen (Berger & Luckmann 1966).  Eftersom 

socialkonstruktionismen bygger på tanken om kommunikation som en 

lärandestrategi, är det av vikt att försöka förstå hur lärare kommunicerar 

kunskap om skrivande och genom det, få en uppfattning om vad lärare anser 

vara av betydelse i och för elevers skrivande, i och utanför skolan. 

 

Det samhälle som människan befinner sig i påverkar den kunskap som 

konstrueras och tvärt om. Berger & Luckmann (1966) har utvecklat teorier om 

common sense-kunskap, alltså den kunskap som tas förgiven i det dagliga 

arbetet. Individen formas och inordnas i den rådande kulturen. Detta betyder 

att eleverna inordnas i den ”skolkultur” som råder i det klassrum de vistas i och 

av den lärare som bedriver undervisningen. Omgivningen formar människan 

och förmedlar den kunskap som är tillgänglig. Berger & Luckmann (1966) 

definierar institution i termer av handlingar av en viss typ som utförs av vissa 

aktörer. Skolan är en institution och aktörerna i den utarbetar olika vanor och 

dessa vanor gör att hur vi handlar ofta upprepas. Berger & Luckmann (1966) 

beskriver denna institutionalisering som en ”ömsesidig typifiering av 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutisk
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vanemässiga handlingar av typer av aktörer.” (Berger & Luckmann 1966:72) 

Alltså, de som ingår i en institution förväntas agera som förväntat. 

 

Säljö (2005) beskriver lärande som något som sker när människan deltar i olika 

aktiviteter och inte som en konsekvens av undervisning. Författaren menar att 

lärande sker i alla möjliga situationer och att det omöjligt går att veta, hur och 

varför man lär, om man inte tar hänsyn till att lärande är situerat. Som en 

konsekvens av detta kan det vara svårt att förklara lärande som något som beror 

på en individs allmänna egenskaper, om man inte analyserar de aktiviteter som 

pågår, och hur den enskilde agerar i dessa. Den sociokulturella traditionen tar 

fasta på detta faktum att lärandet handlar om att människor tar avstamp i den 

kunskap som har utvecklats av tidigare generationer. Säljö benämner det som 

att människor approprierar delar av tidigare kunskap och färdigheter som 

utvecklats i samhället (Säljö 2005).  

 

Donald (1991) presenterar en modell för hur språket har utvecklats och 

beskriver det som en mimetisk kultur. Författaren klargör det med att 

människorna har tillägnat sig ett språk, genom att kommunicera på olika sätt. 

Donald (1991) nämner gester, miner, ögonkontakt och kroppsspråk som en 

kommunikation som kan uttrycka olika känslolägen. Vad som är viktigt i 

kommunikationen är att den som vill förmedla ett uttryck, måste förstå vad den 

andre förstår. Det i sin tur innebär att den som kommunicerar en händelse, ett 

budskap osv. måste kunna uttrycka detta på ett tydligt sätt och dessutom veta 

vilja gester, miner eller tecken som ska användas. För att den andre ska förstå 

måste mottagaren vara bekant med betydelsen av dessa tecken, miner eller 

gester (Donald 1991). Shore (1996) diskuterar i sin bok Culture in mind hur vi 

alla använder vår kulturella bakgrund och våra kognitiva förmågor för att skapa 

mening. Han menar att för att kunna skapa mening med det som finns omkring 

oss så måste vi inse att det är en ständigt pågående process. Det är inget som 

bara finns där, vare sig i vår egen kultur eller i vårt medvetande. Det handlar om 

en aktiv process som är nära förbunden med vårt kulturella kapital (Shore 

1996). Författaren diskuterar vidare betydelsen av mening ur en logisk och en 

psykologisk synvinkel. Den logiska synvinkeln innebär betydelse av något och 

den psykologiska, mening för någon.  

Ämnesdidaktiska kunskaper 

En angelägen fråga gällande skrivpedagogik är, om skrivande utvecklas genom 

explicita instruktioner eller om skrivlärande sker genom socialisering. Hur 

skrivandet förhåller sig till literacy och hur skrivandet konstruerar identiteter 

och sociala relationer, är exempel på frågeställningar som forskningen ställer 

för att belysa hur den nya tekniken påverkar skrivundervisningen i skolan 

(Hyland 2002). Inarbetade undervisningsmetoder verkar ha lätt att fortleva 
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även om det sker förändringar i samhället (Hyland 2002). Även om den 

skriftspråkliga kompetensen har bytt skepnad tenderar de gamla 

undervisningsmetoderna att leva kvar i skolan. Den formella färdighets-

träningen står som modell till flera av de läs-, och skrivinlärningsmetoder som 

förekommer i skolans undervisning (Malmgren 1996; Hyland 2002). Här finns 

en uppenbar risk att en alltför stark betoning av färdigheter begränsar 

möjligheten att utveckla olika språkliga kompetenser. Till följd av en ökat insikt 

om skriftspråkets uttrycksformer ökar behovet av att förändra och utveckla 

tidigare metoder och strategier (Mehlum, 1995; Hyland 2002). 

Betydelsen av att lärare i sin undervisning har ämnesdidaktiska kunskaper är 

något som Schulman (1987) diskuterar i artikeln Knowledge and teaching. 

Grunden för att lärare ska kunna planera, genomföra och utvärdera sin 

undervisning är enligt Schulman (1987) att lärare har såväl goda 

ämneskunskaper som ämnesdidaktiska kunskaper. När lärare ska undervisa om 

något handlar det om olika val (Schulman 1987). Håkansson & Sundberg(2012) 

har gjort en forskningsöversikt över svensk och internationell forskning om 

undervisning och lärande. De menar, för att lärare med framgång ska kunna 

använda sig av exempelvis webbaserat material för en god undervisning, måste 

de ha betydande didaktiska kunskaper, för att skapa goda lärandeaktiviteter i 

det egna klassrummet (Håkansson & Sundberg 2012). Shulman (1987) menar 

vidare att undervisning handlar om hur lärare kan anpassa ämneskunskaper till 

rådande kontext. Författaren kallar detta för transformation och menar att när 

lärare ska undervisa blir det viktigt att planera utifrån de erfarenheter, 

kunskaper och förutsättningar som råder i klassrummet. Enligt Schulman 

(1987) består transformation av” Preparation Representation, Selection, 

Adaptation and Tailoring to Student Characteristics” (Shulman 1987:15). 

”Preparation” handlar om lärarens förberedelse av undervisningen för att på 

bästa sätt behandla ett ämnesinnehåll. Att kunna göra ett urval och motivera 

hur det ska presenteras. Det handlar om undervisningens mål och syfte. I 

”representation” handlar det om lärarens sätt att presentera ett ämnesinnehåll. 

Att på ett kommunikativt sätt framföra det läraren vill få fram i sin 

undervisning.” Selection” är de val lärare gör utifrån de förutsättningar som 

gäller i den kontext där undervisningen utförs. ”Adaptation and Tailoring” 

handlar om att om läraren ska kunna anpassa undervisningen till elevernas 

förutsättningar i ämnet, måste läraren ha kunskap om dessa förutsättningar. 

Detta handlar enligt Shulman om vilken människo- och kunskapssyn läraren 

har (Shulman 1987). 

Språk och kunskapsutveckling 

I en stressig och pressad skolvardag och där skolan är utsatt för kritik för att 

eleverna inte uppnår de nationella kunskapsmålen, är det inte så konstigt att 
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lärare söker efter tips och idéer, för hur man lär elever att skriva (Magnusson & 

Malmgren & Nilsson 2013). I en lärares uppdrag, ligger ansvaret för elevernas 

lärande, de kollektivt uppsatta kunskapskraven ska alla elever i klassen klara. 

För att kunna uppnå kunskapskraven är det av stor betydelse att lärare har de 

didaktiska frågorna aktuella i såväl den långsiktiga planeringen av 

undervisningen som i den enskilda lektionen. Vem/vilka är det man undervisar, 

vad undervisar man om i det enskilda ämnet och varför om just detta 

(Magnusson et al. 2013). Det är viktigt att läraren gör aktiva val över varför man 

väljer det innehåll man gör i den klass man undervisar (Malmgren 1996). 

Elevernas behov av stöd i olika situationer innebär att läraren har ett ansvar att 

följa styrdokumentens intentioner, som också omfattar kravet på att tillvarata 

enskilda elevers behov (Wernersson 2011). Internationell jämförelse visar att 

svenska elever är mer individualistiska än många andra länders ungdomar 

(Wernersson 2011). Svenska elever uttrycker att värdet av lydnad eller respekt 

för auktoriteter inte har så stor betydelse för dem. De värdesätter mer den 

personliga tillfredsställelsen eller den egna identiteten, samtidigt som 

grupprelationer värderas högt. Wernersson(2011) diskuterar hur detta påverkar 

lärarens uppdrag i skolan. Skolan ska vara likvärdig för alla elever står klart 

formulerat i våra styrdokument (Lpo 94; Lgr 11). Läraren måste därför hantera 

förhållandet grupp kontra individ i sin undervisning. Den enskilde eleven måste 

få den hjälp som krävs för att uppnå de nationellt uppställda 

målen/kunskapskraven. Läraren ska stödja de enskilda eleverna så att de kan ge 

och ta emot den kunskap som krävs, för att uppnå de mål som är framskrivna. 

Läraren måste skapa ett arbetsklimat som gör det möjligt för elever att lära av 

och med varandra (Wernersson 2011). Jackson (1990) hävdar att om det inte 

fungerar i klassen så sker inget lärande. Lärarens uppdrag är att både inspirera 

hela klassen, men också att se till den enskilde elevens behov (Jackson 1990). 

  

Håkansson& Sundberg(2012) har gjort en sammanställning av svenska och 

internationella forskningsöversikter om undervisning och lärande. Författarna 

har undersökt vilka framgångsfaktorer det råder konsensus om. Författarna har 

beskrivit framgångsrik undervisning i sju riktningsgivare för undervisning och 

lärande, på vetenskaplig grund (Håkansson & Sundberg 2012: 259). Den första 

riktningsgivaren handlar om hur den förkunskap som eleverna bär med sig till 

skolan, tas hand om av läraren. Det handlar mycket om inkludering och 

lyhördhet för elevernas olika förutsättningar, beroende av social bakgrund, 

kognitiva olikheter osv.  (Håkansson & Sundberg 2012). Den andra 

riktningsvisaren behandlar hur väl läraren implementerar undervisningens 

syfte och mål med undervisningen till eleverna. Den tredje riktningsvisaren 

handlar om den ämneskunskap och ämnesdidaktiska kunskap läraren besitter, 

där det inte går att utesluta någon av de två kunskaperna (Håkansson & 

Sundberg 2012). Den fjärde riktningsvisaren handlar om betydelsen av att 
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eleverna får möjlighet till en fördjupad kunskapsutveckling, genom att möta 

mer och mer kognitivt utmanande undervisning. Den femte riktningsvisaren 

handlar om på vilket sätt läraren kan stödja och leda kunskapsarbetet. 

Betydelsen av att läraren genom kommunikation och samtal skapar 

förutsättningar för en kunskapsutveckling och sociala relationer i klassen hos 

alla elever (Håkansson & Sundberg 2012). Den sjätte riktningsvisaren beskriver 

vikten av att läraren kan undanröja de hinder som finns för elevernas lärande. 

Det kan handla om att kunna ta i beaktande att elever har olika kulturella 

erfarenheter eller tillåta eleverna att pröva sina erfarenheter och att 

kommunikationen i klassrummet är stödjande (Håkansson & Sundberg 2012). 

Den sjunde dimensionen för att höja kvaliteten på elevernas lärande bör ske 

genom framåtsyftande formativ bedömning, där elevernas lärande hela tiden 

bedöms mot uppsatta mål (Håkansson & Sundberg 2012). 

Literacy  

Definition 
 

OECD12 har i samband med de internationella undersökningar som görs för att 

mäta elevers kunskaper i olika skolämnen definierat literacy som: 

En individs förmåga att förstå, använda och reflektera 

över och engagera sig i texter för att uppnå personliga 

mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, 

samt att delta i samhället. Utöver avkodning och ytlig 

förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion 

samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina 

mål i livet. (Skolverket 2010:21) 

 

Begreppet literacy inrymmer enligt OECD:s definition mer än läs-, och 

skrivkunnighet. Språkrådet13 skriver att det är svårt att entydigt översätta 

literacy till svenska då det engelska ordet literacy är ett samlingsbegrepp som 

kan betyda: läs och skrivförmåga, läskunnighet, alfabetisering, skriftkultur 

eller skriftbruk. 

 

Lundgren et al. (2010) betonar betydelsen av att inte avskilja text och 

textanvändning från annan form av kommunikation. Författarna föreslår att en 

                                                             
12 Organisation for Economic Co-operation and Development 
13 Språkrådet.se 2011 12 13 
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översättning av literacy skulle kunna vara skriftspråklighet.14 När skrift används 

eller är en del av en verksamhet kallas det literacypraktiker. ”Literacypraktiker 

är verksamheter där skriftspråk, läsande och skrivande är involverade på något 

sätt i ett meningsskapande.”(Lundgren et al. 2010:237) 

  

Barton (2007) menar att literacy är en social handling som för att kunna 

kommuniceras består av ett antal symboler. Människan använder sig av olika 

literacypraktiker inom olika områden under sitt liv. Literacy har en historia och 

den påverkar sättet att tänka. Vårt handlande styrs av vilket förhållande vi har 

till literacy. Varje dag är fylld av situationer där läsande och skrivande 

praktiseras (Barton 2007). Han menar vidare att den literacy som praktiseras i 

skolan ofta är styrd av olika läroböcker. Läroböcker är ofta skrivna med syfte att 

lära eleverna en specifik kunskap. Det kan till exempel vara att lära barn läsa 

eller skriva. Skolan är en egen literacypraktik som har inget eller litet samröre 

med de literacypraktiker som barnen bär med sig in i skolan (Barton 2007; Fast 

2007). 

Literacys många ansikten  
  

Literacy kan betraktas som såväl en kognitiv kunskap som en social praktik.15 

Freebody & Luke (1990) menar att det är några kriterier som måste uppfyllas 

för att kunna definiera innehållet i Literacy. Det första är att den som läser en 

text måste kunna avkoda texten, alltså koppla rätt ljud till rätt bokstav, för att 

förstå vad texten säger. För att lyckas med detta måste läsaren ha kunskap om 

språket (Freebody & Luke 1990). Författarna beskriver vidare att läsaren måste 

förstå skribentens avsikt med texten och koppla textens innehåll till sin egen 

förförståelse. Till sist måste läsaren ställa frågor till texten för att förstå vad 

texten vill berätta (Freebody & Luke 1990). och När literacy främst definieras 

som en kognitiv kunskap betonas vikten av att eleverna lär sig att koppla 

bokstav med ljud först vid läs- och skrivinlärning. Inom läs-och 

skrivforskningen talar man då om en bottom up syn på inlärning, där eleven 

startar i de enskilda delarna av språket för att kunna bygga upp en skriftspråklig 

helhet. När literacy definieras som en social praktik, artikuleras att elevernas 

inlärning bygger mer på förståelse och inom läs-och skrivforskningen talar man 

då om en undervisning som använder texter som en utgångspunkt för 

                                                             

14 Då det inte finns någon enhetlig översättning av ordet literacy som är entydigt kommer jag i min text att 
använda mig av det engelska ordet literacy med hänvisning till att de texter jag relaterar till använder ordet 
literacy. I förekommande fall skriver jag literacitet i betydelsen literacy.  

 
15 Antalet träffar på google scholar på ordet Literacy på svenska sidor var  1,6 miljoner träffar (www.google scholar 

20130425). 

http://www.google/
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skriftspråksinlärning. Detta beskrivs som en top down syn på undervisning 

(SOU 1997:118; Bjar & Liberg 2000). 

 

Schmidt & Gustavsson (2011) beskriver i artikeln Läsande och skrivande som 

tolkning för förståelsen utvecklingen av begreppet literacy ur ett 

makroperspektiv sett i relation till den lokala nivån och villkor för lärande. 

Författarna beskriver literacy som en social praktik och inte bara färdigheter 

och förmågor. Utbudet av olika kommunikationskanaler är stort och det ställer 

höga krav på den enskilde att kunna avkoda, förstå och förhålla sig till både den 

skriftspråkliga, visuella och digitala informationen. ”Vår utgångspunkt är att 

läsande och skrivande inbegriper kognitiva förmågor inom en social praktik” 

(Schmidt & Gustavsson 2011:38). Författarna väljer att betrakta literacy i 

relation till det situerade lärandet och ur ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Begreppet New literacy studies (NLS) framför Street (2003) som ett alternativ 

till tidigare förståelse av begreppet literacy, där det betonas hur olika 

undervisningsmetoder ger nödvändiga färdigheter. Street (2001) pekar på att 

literacy kan ses som ”autonomous” eller ”ideological”. Literacy som autonomous 

betyder att literacy i sig självt skulle skapa förändringar i människors sociala 

och kognitiva utveckling. Literacy betraktas som en teknisk färdighet som kan 

läras med hjälp av olika läs-och skrivinlärningsmetoder (Street 2003). Om man 

ser på literacy som en ”ideological” praktik läggs vikt vid den kulturella 

kontextens betydelse Det betyder att literacy ses som en social praktik (Street 

2001). Literacy är situerad och beroende av den kontext som människan 

befinner sig i. Street (2001) väcker också frågan om vems literacy vi diskuterar 

och vilkas som är dominanta, beständiga eller marginaliserade. Schmidt och 

Gustavsson (2011) problematiserar literacy och makt med hänvisning till Heath 

(1983) tankar där hon uttrycker att vardagsspråk som barn och unga och även 

vuxna använder, ofta inte har så hög status och att deras språk inte ses som en 

resurs. Janks (2010) menar att det är en fråga om över- och underordning där 

klass, kön, sexualitet, etnicitet och generation har betydelse. Janks (2010) 

betonar att när det forskningsområde som kom att benämnas critical literacy 

under 1990-talet växte fram framstod Foucaults teori om makt betydelsefull för 

att förstå critical literacy. Foucault beskriver den förskjutning som har skett 

inom maktbegreppet. Makten över, har blivit en pedagogisk makt och vissa 

diskurser har större makt att producera sanningar än andra (Foucault 1975). 

 

Street (2003) diskuterar literacy ur ett vidgat perspektiv vilket betyder mer än 

att kunna läsa och skriva. I det vidgade literacybegreppet skiljer Street (2003) 

på literacy events och literacy practices och förklarar literacy events som 

tillfällen där skrivande är en integrerad del av människans interaktion och 

tolkningsprocess. Literacy event är observerbart då det sker på en plats vid en 

viss tidpunkt, Barton (2007) menar att varje dag innehåller en mängd 
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situationer (literacy events) där både skrivande och läsande praktiseras (literacy 

practis). Många barn börjar tidigt intressera sig för läsande och skrivande då de 

ser andra som läser och skriver och de provar ofta själva att praktisera det de ser 

andra göra. Alla dessa situationer som barnen antingen medverkar i eller 

betraktar kallas enligt Barton (2007) literacy events. Fast (2007) har i sin 

avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva följt sju barn under ett antal år både 

i hemmet och vid andra aktiviteter utanför skolans miljö. Författaren har 

iakttagit att barnen deltar och agerar i en mängd olika literacy events. Det Fast 

(2007) konstaterar är att den kunskap barnen har med sig in i skolans kontext 

ofta inte får plats i skolans literacy undervisning. Det hon kunde se som ett 

generellt drag var att den kunskap i literacy som barnen erhållit genom olika 

medier så som dataspel, tidningar, leksakskataloger med mera inte påverkade 

hur läraren planerade och genomförde sin undervisning (Fast 2007). 

 

Literacy practice är beroende av den kulturella kontext där det praktiseras och 

har vidare en stark koppling till sociokulturella praktiker och institutionella 

platser (Janks 2010:118). Schmidt & Gustavsson (2011) förklarar med 

utgångspunkt i det Street (2003) beskriver som ett vidgat literacybegrepp, hur 

begreppet literacy har utvidgats, från att vara en förmåga att kunna läsa och 

skriva. Författarna menar att literacy måste förstås utifrån de behov och 

funktioner individen i olika kulturer och kontexter har (Schmidt & Gustavsson 

2011:39). 

 

Under elevernas skoltid inträffar det ett antal stadieövergångar, från förskolan 

till förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och i de flesta fall 

gymnasiet. Gibbons (2010) pekar på tre kritiska perioder för literacitetskraven 

(se fotnot 5), det första är övergången från åk 3 till åk 4. De andra är övergången 

från åk 6 till åk 7 och övergången till gymnasiet. Hon skriver att vid övergången 

till åk 4 ökar antalet uppgifter som kräver en större användning av ämnesspråk 

(Gibbons 2010). För det fortsatta läs- och skrivarbetet som inte enbart handlar 

om att knäcka skrivkoden krävs i dag en stor medvetenhet om begreppet 

”literacy” och vad det innebär för en person samt hur en person kan använda 

literacy för att uppnå sina mål (Gibbons 2010).  

Klassrumsmiljöer 
 

Freire (1970) beskriver i boken Pedagogik för förtryckta två olika sätt att 

förhålla sig till undervisning/lärande. Den ena benämner han banking, som 

bygger på en förmedlingspedagogik där läraren förmedlar och eleverna lyssnar. 

Lärarens uppgift är att fylla eleverna med kunskap och elevernas uppgift är att 

anamma denna kunskap. Läraren disciplinerar och eleverna blir disciplinerade. 

Valet av innehåll och utförande bestäms av läraren. Freire (1970) skriver att 

banking innebär att elevernas tillåtna aktionsradie inskränker sig till att ta 
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emot, registrera och förvara insättningarna. Han menar att detta sätt att se på 

undervisning inte gynnar elevernas kreativitet och kritiska tänkande (Freire 

1970).  

 

Det andra sättet att förhålla sig till undervisning/lärande kallar Freire (1970) för 

problemformulerande undervisning, vilket innebär att ”eleven måste i praxis få 

formulera människans problem i relation till världen.”( Freire 1970:79) Vikten 

av kommunikation lyfts fram, där kunskapshandlingar i stället för förmedlande 

av kunskap framhålls.” Genom dialog upphör elevernas lärare och lärarens 

elever att existera, och ett nytt begrepp dyker upp: elevlärare och lärarelev.” 

(Freire 1970:80) Alla parter i ett klassrum ska vara delaktiga i en process, där 

läraren inte är den som lär ut och eleverna som lär in, utan alla är mottagare 

och förmedlare av kunskap. Tidigare studier pekar på vad elever menar en bra 

lärare gör för att utveckla elevers skrivande. Eleverna nämner vikten av att 

läraren är intresserad av det som eleven skrivit. Läraren ska också få eleven att 

själv få syn på olika sätt att utveckla texten (Calkins 1994). 

 

Dysthe (1996) beskriver i sin bok Det flerstämmiga klassrummet olika 

klassrumsmiljöer. Hon benämner klassrummen som mer monologiska eller mer 

dialogiska. I alla klassrum förekommer båda delarna, men i det dialogiska 

klassrummet bygger inlärningen på att det är ett samspel mellan de olika 

inblandade. Det kan vara samtal mellan lärare- elev/er eller mellan elev-elev. 

Bakhtin (1981) beskriver dialog som ett samtal som sker antingen i tal eller i 

skrift och som innebär respekt för den andres ord och att det inte är 

samstämmigheten som är det viktiga, utan att kunna uttrycka skiljaktigheter 

och att kunna acceptera motsättningar För att samtalet ska vara utvecklande 

måste det råda ett tillåtande klimat i klassrummet. Eleverna måste känna sig 

trygga i kontexten och att de känner att de tillför varandra något som är av 

betydelse för kunskapsutvecklingen. Barth Nordström (1992) skriver att ord och 

handling måste vara samstämmiga om ett lärande ska ske och att eleverna 

måste få pröva sig fram. De måste få experimentera ofta och känna delaktighet 

och ansvar i sitt eget lärande. Hon menar att en elev måste känna sig som 

deltagare i den praktik där eleven ingår och utifrån detta göra erfarenheter som 

leder vidare till ett lärande (Barth Nordström 1992).  

 

 I det mer monologiska klassrummet handlar det mer om en 

envägskommunikation. Dysthe (1996) pekar på att även om många hävdar att 

det monologiska sättet att undervisa har förvunnit mer och mer i de 

skandinaviska länderna så har hon i sin forskning (se Dysthe 1996) funnit att 

samspelet i klassrummet fortfarande domineras av läraren. Detta leder ofta till 

att det är läraren som styr innehållet i undervisningen och att barnens egna 

erfarenheter inte tas till vara. Undervisningen utgår till stor del från en lärobok 

där det inte finns plats för elevernas egna erfarenheter och strukturella 
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kompetens (Dysthe 1996). Dialektiska konstruktivister menar att undervisning 

som bygger på att ”lotsa” elever till rätt svar ger liten kognitiv utveckling och att 

undervisning som bygger på att eleven själv ska söka sin egen kunskap är lika 

ineffektiv. Undervisningen måste byggas likt en byggnadsställning, eller på 

engelska scaffolding, där det handlar om att ge eleven möjlighet till deltagande i 

det egna lärandet och att läraren ger, för uppgiften, avpassad stöttning för att 

eleven ska kunna växa i sitt lärande (Bråten red.1998). Målet är att eleven så 

småningom ska klara liknande uppgifter utan stöd (Vygotsky 1978; Bråten 

red.1998). Barth Nordström(1992) menar att det som utmärker en kontext där 

lärandet står i fokus behöver en viss struktur. Dysthe (1996) beskriver 

skillnaden mellan det monologiska och dialogiska klassrummet på följande sätt, 

att det är bara när dialogen dominerar som eleverna får möjlighet att själva vara 

meningsskapande individer i samspel med varandra och med läraren.  

 

Hundeide (2001) menar att i det traditionella klassrummet är det lärarens 

frågor som styr undervisningen. Författaren bygger sina antaganden på en 

brittisk studie som beskriver att även mängden frågor kan göra att 

kommunikationen i klassrummet minskar. Om dessutom frågorna är allt för 

precisa blir elevernas svar kortare. Lärare tenderar också att inte ge eleverna tid 

att tänka, innan ett svar ska avges (Wood 1999). Dysthe (2003) diskuterar ”Ett 

klassrums interpersonliga klimat” där hon beskriver vad som påverkar 

kommunikationen mellan lärare-elev eller elev-elev. Deltagarna skapar en form 

av tyst överenskommelse där de spelregler som får råda i klassrummet 

förhandlas fram. Detta styr vad som är tillåtet eller inte och viket samspel som 

har företräde i klassrummet. Hundeide väljer att i stället för klassrummet kalla 

det för ”det intersubjektiva rummet” och hänvisar till de brittiska forskarna 

Edwards & Mercer (1989) som kallar det för ”tysta grundregler för 

kommunikation”. Det handlar om att i möten, i det här fallet i klassrummet har 

styrningen betydelse för hur elevernas och lärarens ansvar och bidrag kan 

förstås. 

 

I det ”intersubjektiva rummet” enligt Hundeide (2001) är en elevs svar inte bara 

en återspegling av hans eller hennes inre individuella kompetens. Främst är det 

en reflektion av hans eller hennes lyhördhet för och bemästrande av koden, för 

vad som är rimligt och passande att uttrycka i det intersubjektiva rummet 

mellan denna elev, de andra eleverna och läraren i en given situation (Hundeide 

2001). En elevs yttrande har således två aspekter, dels att det är avpassat till 

läraren eller den person som talaren vänder sig till (adressivitet), dels att det 

görs inom en genre/kod eller det som Bakhtin (1981) kallar ett ”socialt språk” 

som hör ihop med den speciella sociokulturella grupperingen i klassrummet. 

Om vi tittar på klassrummet ur denna synvinkel kan frågor som om klimatet i 

klassrummet är det som bestämmer elevernas framgångar och att det i sin tur 

leder fram till frågan om hur vi får alla elever att känna att de är inkluderade. 
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Kan elevers misslyckande i skolan bero på icke tillgång till det intersubjektiva 

klassrummet? Från ett sociokulturellt perspektiv kan den förväntan som en 

kultur eller ett samhälle har på sina barns framgångar i skolan, vara den 

motivationshöjande ingrediens som gör att elever ser det meningsfulla i det de 

lär i skolan. Skolan måste kunna motivera eleverna genom att göra dem 

delaktiga i sitt eget och andras lärande. Eleverna måste få känna att de kan och 

att den kunskap de har är av betydelse. ”Därmed blir det avgörande att skapa en 

klasskultur där lärandet värdesätts av alla, inte bara av läraren” (Dysthe 

2003:39). Johnston & Hayes (2008) har i artikeln This is as good as it goes 

beskrivit en studie som handlar om hur aktiviteterna i fyra skolor ser ut under 

en dag. De konstaterade att de fyra skolorna uppvisade stora likheter med 

avseende på interaktionen i klassrummen. De fann fyra olika 

klassrumsdiskurser där de tagit med två variabler. Den ena variabeln är 

lärarnas kontroll av undervisningssituationen och den andra hur engagerade 

eleverna är. Johnston & Hayes (2008) har beskrivit detta med hjälp av en 

fyrfältstabell, se nedan. 

 

B Ordnad men begränsad 

lärandemiljö 

Hög lärarkontroll, litet 

elevengagemang 

Kontroll +C Ordnad aktiv lärandemiljö 

Hög lärarkontroll, stort 

elevengagemang 

Elev  Engagemang 

A Oorganiserade klassrum 

Låg lärarkontroll, litet 

elevengagemang 

 

Lärare – D Förhandlad interaktiv 

lärandemiljö 

Låg lärarkontroll, stort 

elevengagemang 

 

Figur 2: fritt översatt efter Johnston & Hayes från artikeln ” This is as good as it 

gets” 2008: 116 

 

Johnston & Hayes (2008) vidareutvecklar vad de menar är karakteristiskt för de 

olika fälten. Fält A beskriver en miljö där läraren har liten kontroll och eleverna 

kämpar med att upprätta rutiner för att förstå det färdigproducerade läromedel 
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de använder. I fält B finns de klasser där läraren använder färdigproducerat 

material i en begränsande inlärningsmiljö, där läraren står för kontrollen och 

eleverna är dåligt motiverade. Större betydelse läggs på att läromedlet används 

än att titta på elevernas lärande. Fält C beskriver en ordnad inlärningsmiljö där 

läraren har kontroll och eleverna är motiverade. Till viss del arbetar gruppen 

med färdigproducerat läromedel men även med annat material. I det sista fältet 

D finns de klasser där eleverna är engagerade i sitt eget lärande och tillsammans 

i klassen konstruerar de aktiviteter för lärande. Läraren har en begränsad 

kontroll och eleverna är engagerade i sitt eget och andras lärande (Johnston & 

Hayes 2008:116). De flesta klassrum befann sig i ruta B och några i ruta A. Det 

var få av lärarna som trodde att de skulle kunna uppnå nivå – D. Många av de 

medverkande lärarna ansåg att nivå +C fanns inom möjlighetens gräns. 

 

I Skolverkets rapport Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (1999) undersöks 

hur undervisningen bedrivs i ett 70-tal klasser bland annat gällande läs- och 

skrivprocessen. Skolverket har i rapporten beskrivit tre olika miljöer och vad 

som karakteriserar dessa. De kallar dem A, B eller C-miljö. De olika miljöerna 

kan tolkas och förstås i relation till Malmgrens (1996) 

svenskämneskonceptioner. Rapporten visar att de funnit få renodlade A, B eller 

C-miljöer. A-miljön är den som liknar det Dysthe (2003) kallar det 

flerstämmiga klassrummet, B-miljön det tvåstämmiga och C-miljön den 

monologiska eller enstämmiga.  

 

A-miljön beskrivs som en miljö där ämnesintegrerad undervisning är 

framträdande. Både faktaböcker och läromedel används och i de tidiga skolåren 

är lärarna medvetna om att bilden har mycket att tillföra i skrivande och 

läsande. Klassrumsklimatet är dialogiskt och eleverna är medvetna om att 

skrivande och skrivande i olika genrer är viktigt för att lära och förstå och att de 

har något att berätta. Eleverna har ofta olika mottagare till sin text. Det kan vara 

läraren, klasskamrater, föräldrar, andra elever i andra klasser. Det är en 

elevaktiv miljö men när det gäller att förvärva den grammatiska kunskapen är 

det något som läraren initierar. (Skolverket 1999). 

 

B-miljön kännetecknas av att det förekommer tematiskt arbete men inte så ofta 

ämnesintegrerat. I undervisningen använder läraren för det mesta läromedel 

där texterna ofta innehåller mycket fakta. Reichenberg som har undersökt 

lärobokstexter kallar det för att de innehåller för mycket tegelstenar och för lite 

murbruk (Reichenberg 2008). Eleverna har svårt att ta till sig innehållet ur 

texten på grund av det förekommer för mycket ny information. När det gäller 

elevernas skrivande handlar det ofta om ett reproducerande av andras utsagor. 

Eleverna skriver för att besvara givna frågeställningar och om det förekommer 

att eleverna skriver hela texter utgår ämnet ofta från läraren. Samtalet har ingen 

framträdande plats i skrivandet och det är för det mesta läraren och eleven själv 
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som är mottagare av texten. Det är litet utbyte eleverna emellan när det gäller 

att utveckla skrivandet. Läraren är den som vägleder och den som bedömer i 

skrivsituationer (Skolverket 1999). 

 

 I C- miljön förekommer ingen ämnesintegrering utan där har varje skolämne 

sin egen plats. Undervisningen styrs av läromedel och är inte individanpassad. 

C-miljön kallas också i granskningen för den tysta miljön. Varje elev jobbar 

individuellt och då ofta med färdigproducerat material. Eleverna skriver för att 

läraren ska bedöma om det är rätt eller fel. Elevtexterna har en mottagare och 

det är läraren. När eleverna skriver texter ligger fokus på att det ska vara 

grammatiskt riktigt. De texter som eleverna skriver är reproducerande av 

andras tankar och utsagor (Skolverket 1999). Skolverket sammanfattar genom 

att skriva att språkutveckling måste ses ur ett helhetsperspektiv och att det inte 

går att träna separata moment under olika perioder (Skolverket 1999). 

 

Liberg & af Geijerstam & Wiksten–Folkeryd (2010) diskuterar i boken Utmana, 

Utforska, Utveckla något som författarna anser inte kommer fram i 

Skolverksrapporten. Författarna menar att den flerstämmighet som beskrivs 

som ett kriterium för miljö A i Skolverkets rapport, handlar om att alla 

intressenter i ett klassrum vågar, vill och får bidra med sina tankar, åsikter och 

idéer. Men att ett yttrande bör bygga vidare på ett annat yttrande och stå i ett 

dialogiskt förhållande till varandra (Liberg et al 2010). För att 

kunskapsutveckling ska komma till stånd måste de olika utsagorna bygga på 

varandra och ses från olika håll. Med andra ord ett yttrande uppfattas av den 

andre och utvecklas och detta ger förutsättningar för förändring och utveckling 

(Liberg et al 2010). Genom sin undervisning kan lärare ge eleverna olika förslag 

på strategier för att utveckla både läsande och skrivande. Liberg et al.(2010) 

beskriver att läraren genom sin undervisning kan underlätta för eleverna att få 

tillgång till olika strategier.  

 

Läsning och skrivning är beroende av den kontext där de används men också av 

varandra. Man kan säga att skolan utgör en skriftspråksdiskurs som kanske inte 

har någon koppling till det man kan kalla hemmets eller vardagens 

skriftspråksdiskurs. Denna koppling är viktig att synliggöra i 

skriftspråksundervisningen (Björk & Liberg, 1996). Fast (2007) skriver att det 

är tydligt att den traditionella läs- och skrivundervisningen inte tar hänsyn till 

den vardagserfarenhet som barnen bär med sig in i skolans värld. Calkins(1994) 

beskriver i sin bok The Art of Teaching Writing att elever som inte vill skriva 

ofta bär med sig en erfarenhet av att det är stavning, pennfattning och 

grammatik som har varit ledstjärnor i deras tidigare skriverfarenhet. Calkins 

menar vidare att för att eleverna ska känna att skrivandet har betydelse måste vi 

hjälpa dem att förstå att deras liv har något att berätta och att det är viktigt 

(Calkins 1994). 
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Olika metoder för att lära barn skriva och läsa diskuteras både i Sverige och 

internationellt. Det finns dock andra faktorer, än att tillämpa olika metoder, 

som troligtvis påverkar barns lust och vilja att skriva. ”Forskning visar att 

aktiviteter där skrivande finns med leder till bättre lärande än om man bara 

läser” (Liberg et al. 2010:75). I en avhandling av Jonsson (2006) har hon 

analyserat 11 avhandlingar från 1996-2003 och i hennes analys framgår att 

läsdiskursen har en betydligt mer framskriven position än skrivdiskursen (se 

Jonsson 2006). Berge (2007) menar att när det handlar om forskning rörande 

skrivandet i skolan är den eftersatt. Han påtalar att i den internationella PISA- 

undersökningen16 finns inget avsnitt som behandlar elevers skrivande eller 

verbala kompetens. Berge (2007) menar vidare att det har varit svårt att hitta 

gemensamma bedömningskriterier för elevers skrivkompetens och konstaterar 

att läsforskning är en mycket mer etablerad forskningsgren än vad 

skrivforskningen är. Många undersökningar har genomförts kring läsinlärning i 

skolan men betydligt färre med skrivinlärning i fokus (Heilä–Ylikallio & 

Häggblom 2010). Vid en sökning på Google scholar visades 452 träffar på  

läsinlärningsmetoder och 216 träffar på skrivinlärningsmetoder (Google scholar 

2013-04-17). Ordet läsinlärningsmetoder innehöll rubriker som läsläsinlärning 

eller läsinlärningsmetoder. Rubrikerna under ordet skrivinlärningsmetoder 

innehöll med övervägande majoritet rubriken läs- och skrivinlärningsmetoder. 

Det är rimligt att anta att skrivinlärning betraktas som en del av läsinlärning 

men att läsinlärning lättare kan avskiljas från skrivinlärning.  

Att låta barn bekanta sig med och skriva olika typer av texter, för att bredda sin 

repertoar, framskrivs tydligt i de nya kursplanerna i Lgr 11 (2011). Vidare ska 

eleverna få kunskap i hur de ska bearbeta sina egna texter både med avseende 

på innehåll och på form (Lgr11, 2011). Lundgren (2013) redogör för en 

undersökning som hon har bedrivit i årskurs 5-7 med avseende på att beskriva 

och analysera skrivdiskursen i klassrum. I studien har Lundgren (2013) 

undersökt hur elevers arbete med att skriva en argumenterande text understöds 

av läraren. Studien visar på betydelsen av att undervisningen skapar en bro 

mellan det genrespecifika språket, strukturen och ett kritiskt förhållningssätt, 

för att eleverna själva ska kunna skriva en text. Vikten av att ta till vara 

elevernas förförståelse och normer belyses. I undersökningen framgår att den 

respons som eleverna erhåller av läraren, innehåller i hög grad korrigering av 

formalia och det ger inte de verktyg eleverna behöver för att utveckla sin 

genremedvetenhet. Lundgren (2013) menar vidare att det var när eleverna fick, 

som en avslutande uppgift diskutera texterna med varandra, som kunskapen 

blev deras.  

 

                                                             
16 PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment 
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Dysthe et al. (2002) delar in skrivandet i två kategorier, formellt och informellt 

skrivande. Författarna beskriver att det vanligaste i skolan är det formella 

skrivandet, då skribenten vill förmedla något. Det kan vara berättelser, poesi, 

beskrivningar osv. Det handlar om att kommunicera till andra. Den andra 

kategorin är det informella skrivandet då man skriver för att lära sig något. Den 

första kategorin kräver en viss korrekthet eftersom den ska kommuniceras med 

andra. I den andra kategorin behöver inte den formella sidan vara så väl 

genomarbetad eftersom det är skribenten själv som är mottagare. Det är i den 

kategorin viktigast att skriva för att få syn på sina egna tankar och 

uppfattningar. Detta skrivande kan vara aktuellt när eleven ska uttrycka sig över 

innehållet i en bok eller film. Det praktiseras också när eleven ska uttrycka sitt 

eget lärande (Dysthe, Hertzberg, Løkensgard Hoel 2002).  

 

I Skolverkets rapport (2010) skriver Lennart Björk att ”skrivandet – generellt – 

har en speciell roll i all språk- och kunskapsutveckling” (Skolverket 2010: 110). 

Detta innebär att skrivandet ses som en viktig aspekt i en holistisk syn på 

lärande. Skrivandet ger skribenten möjlighet att kunna ge uttryck för sin 

kunskap och dessutom för sig själv och andra kunna synliggöra den. Björk 

beskriver den förskjutning som har skett i synen på språk och lärande. Den 

tidigare synen på skrivande som ett redskap för att testa elevers kunskaper, ur 

ett atomistiskt perspektiv, där kunskaper om delar av språket kontrolleras, har 

förskjutits mot att se skrivandet som ett tankeredskap (Skolverket 2010).  

 

I möten med elever i årskurs 4-6 som har arbetat med skrivande som en process 

på lågstadiet, skriver Calkins (1994) att hon kan upptäcka att många elever har 

börjat kontrollera sitt eget skrivande. De kan förändra, omdisponera och 

uttrycka hur de tänker när de skriver. De har nått en metakognitiv nivå. De kan 

uttrycka hur de tänker och hur de gör för att skriva. Calkins menar att då är det 

lämpligt att läraren introducerar minilektioner för att få syn på sambandet 

mellan läsande och skrivande (Calkins 1994). Dessa lärarledda minilektioner 

har som uppgift att utveckla den del i skrivandet som är aktuellt i den rådande 

kontexten. Det är inte tänkt som lösryckta fragment utan ska ge nya 

infallsvinklar för att öka elevernas medvetenhet om det egna skrivandet. Det 

kan vara att introducera hur olika texter inleds, avslutas, genremedvetenhet, 

grammatik med mera. Det som kännetecknar dessa minilektioner är att läraren 

måste vara medveten om vad eleverna behöver utveckla beroende av den text de 

skriver. Författaren skriver vidare att”Don´t Be Afraid to Teach.” 

(Calkins1994:193) Innehållet i minilektionerna måste vara förbundna med den 

kontext som råder och göra eleverna till det Calkins kallar ”Active meaning-

makers”. Eleverna blir uppmärksammade på det som är utvecklingsbart vid 

skrivtillfället för att sedan själva kunna utveckla sina texter (Calkins 1994:194). 
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Metodologiska överväganden 

I metodavsnittet kommer jag att beskriva den utgångspunkt jag använt i min 

forskning. Vidare kommer jag att beskriva hur mitt material har tagits fram och 

till sist hur resultat och analys har bearbetats. 

Studiens utgångspunkt 

I enlighet med mitt syfte att beskriva och problematisera innehållet i 

lektionsförslag rörande skrivundervisning i grundskolan blir utgångspunkten 

för min studie att reflektion är tolkning av tolkning. Det innebär att det får stor 

betydelse att pröva sina egna tolkningar av det empiriska materialet.  

Tolkningen av det empiriska materialet är viktigt för att kunna uttala sig om 

”verkligheten” och insikten om varför man gör vissa tolkningar har stor 

betydelse för att kunna lyfta fram hur vissa upplevelser, situationer och 

relationer kan förstås (Alvesson & Sköldberg 2008:21). Då min studie hämtar 

sina data ur ett material som är digitalt publicerat kan studien inte relatera till 

vad som faktiskt händer i ett enskilt klassrum. Studien kan beskriva och 

undersöka de förslag till lektioner som ligger till grund för den skrivaktivitet 

som föreslås. Tolkningen baserar sig på de publicerade lektionsförslagen och 

hur uppfattningar, innehåll, interaktion och erfarenheter visar sig i dessa.  

Hermeneutik 
 

Gadamer (1997) anses idag vara hermeneutikens viktigaste portalfigur och det 

är framförallt hans tankegångar som ligger till grund för det moderna 

hermeneutiska förhållningssättet. Hermeneutik kan i stora drag beskrivas som 

en vetenskaplig inriktning som bygger på att texter, handlingar och utsagor kan 

tolkas. Enligt ett hermeneutiskt sätt att se på sanning finns det ingen sanning 

utan det finns tolkningar av olika fenomen. Vetenskapsteoretiskt handlar 

hermeneutiken dels om metoder för förståelse och tolkning, dels om 

beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Detta betyder att forskaren 

försöker förstå vad hon/han ser och vad avsikten med det som forskaren ser är 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Det betyder att tolkning är den övergripande 

forskningsmetoden inom hermeneutik. Förespråkare för hermeneutik menar att 

forskarens förförståelse av fenomenet har stor betydelse för dennes förståelse. 

Forskarens förförståelse ses inte som ett hinder utan en möjlighet att både ta 

subjektets och objektets ståndpunkt i sin tolkning. Gadamer (1997) menar att 

uttolkaren bör försöka försätta sig i författarens situation vid tolkningen av en 

text, och sträva efter att förstå texten förutsättningslöst. Detta kan också 

uttryckas som att man måste förstå ett meningsfullt fenomen i den kontext det 
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förekommer, exempelvis det samhälle och den tid som en viss text skrevs i 

(Gadamer 1997). 

Hermeneutisk rörelse  
 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska cirkeln" eller 

"den hermeneutiska spiralen", vilken betyder att forskaren pendlar mellan 

helhet och delar i texten. Vilket i sin tur betyder att en förståelse leder vidare till 

ny förståelse i en pågående process. Tolkningen växer därmed fram i en aldrig 

avstannande rörelse mellan individens förförståelse och nya erfarenheter och 

idéer (Gadamer 1997). 

 

När man tolkar en text, är helhetsbilden beroende av den mening man finner i 

textens enskilda delar. För att motivera tolkningen av texten som helhet, måste 

man hänvisa till tolkningarna av olika avsnitt i texten, som meningar eller 

kapitel. Meningen uttolkaren ger dessa mindre element, är också beroende av 

den helhetsbild eller större mening som läsaren ger till texten som helhet. 

Begreppet hermeneutisk cirkel handlar alltså om sambandet mellan helhet och 

delar; tolkningar bygger alltid på andra tolkningar.  

 

Vid en kvalitativ forskningsansats är hänsynen till mätning underordnad skriver 

Repstad (1999). Kvalitativa forskningsansatser ger ofta en god grund för att 

förstå konkreta lokala skeenden och förståelse för vad som påverkar vad i en 

viss miljö 

Val av forskningsområde 
 

Mitt intresse för skrivande i skolan ledde in mig på att undersöka vilka 

lektionsförslag som publiceras på sajten www.lektion.se gällande skrivande i 

skolämnet svenska. Studien handlar om att undersöka vad de lektionsförslag 

som lärare delger varandra via sajten www.lektion.se innehåller, med avseende 

på elevers skrivande, och vilket svenskämne som avses att utvecklas. Genom 

insamlad data försöker jag få en bild av och eventuellt en teori om det fenomen 

som studeras. En induktiv slutledning kan dock aldrig vara helt säker eftersom 

den bygger på ett empiriskt material som inte utgör en fullständig uppräkning 

(Thurén, 2000). Denscombe (2007) diskuterar vikten av att forskaren måste 

redovisa jagets roll. Han ger förslag på faktorer som kan vara nödvändiga att 

beakta. Vilken föreställning i ämnet har jaget? Vilket intresse, erfarenheter och 

kunskaper besitter jaget, då i sin forskarroll? (Denscombe 2007). 

 

Då denna lektionsdelningssajt, av medlemsantal och nedladdningar verkar vara 

ett material som delas av många, ville jag undersöka vilka lektionsförslag som 

http://www.lektion.se/
http://www.lektion.se/
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delas mellan lärare. Den 11 september 2012 fanns det 215 019 medlemmar17 på 

lektion.se. En månad senare hade antalet medlemmar ökat med drygt 4000 

namn. Enligt Skolverkets PM18 arbetar det totalt 115 445 heltidsanställda lärare, 

i förskoleklass, grundskola, specialskola, gymnasieskola, grundsärskola och 

gymnasiesärskola 2011/2012.19 Av andelen medlemmar och antalet 

nedladdningar av lektioner menar jag att studien har relevans för att undersöka 

lektionsförslagens innehåll. Mitt undersökningsområde begränsas till att 

undersöka de lektionsförslag som riktar sig till lärare i grundskolan.  

Pedagogiskt arbete 
 

För att utveckla lärarutbildningen och främja skolutveckling växte ett nytt 

forsknings- och utbildningsämne fram, pedagogiskt arbete (Vinterek, 2004). 

Skolans praktik och akademins forskning har inte varit särskilt lyckosam när 

det gäller att utveckla nya kunskaper för skolans arbete Det är därför av stor vikt 

att hitta problemområden som förenar lärarutbildningen med pedagogisk 

yrkesverksamhet (Vinterek, 2004). En granskning av svenska avhandlingar i 

pedagogikämnet som skrevs mellan åren 1988-1997 visar att andelen 

avhandlingar som berörde eller hämtade sin empiri från skolområdet ökat. De 

flesta handlade om de ramfaktorer som påverkar skolverksamheten ((Vinterek 

2004). Det är inte den pedagogiska praktiken som står i fokus, utan 

omkringliggande faktorer (Vinterek, 2004). För att sätta lärandet i skolan och 

lärares arbete i förgrunden hoppas studien kunna bidra till en större 

vetenskaplig kunskapsutveckling inom skrivfältet. Erixon Arreman (2005) 

menar att den forskning som legat till grund för lärarutbildningens uppdrag är 

mycket svag med en diffus inriktning. Lärarutbildningsforskning har inriktat sig 

på individnivå och bland annat analyserat vad det innebär att vara en god 

lärare. E 

 

Ett flertal språkforskare betonar att skrivande föregår läsandet och att de är 

ömsesidigt beroende av varandra (Björk, Liberg, 1996). En av anledningarna till 

denna undersökning är att beskriva hur skrivandet i skolan stimuleras. 

Undersökningen kan bidra till att kartlägga en liten del av den 

skrivundervisning som bedrivs i skolan för att stärka elevernas skrivande, med 

avseende på både innehåll och form.  

 

Resultaten kan påverkas av min tidigare erfarenhet och förtrogenhet med det 

aktuella området och därför tolkar otydligheter i enlighet med tidigare kunskap. 

                                                             
17 www.lektion.se hade kl.10.15 den 11 september 2012  215 019 och den 8 oktober kl. 15.25  var antalet 

medlemmar 219 095 
18 Skolverket, Enheten för utbildningsstatistik 2012-04-05 Dnr(71-2012-33) 
19 Antalet lärarkategorier med pedagogisk examen Förskoleklass 83,3 %, grundskolan 86,8%, Specialskola  

84,2 %, Grundsärskola 87,6%, Gymnasiesärskola 81,0% och Gymnasieskolan 77,1% 

http://www.lektion.se/
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Tidigare erfarenhet kan eventuellt påverka granskningen av de lektionsförslag 

som ingår i studien. Det är av betydelse att vara vaksam på och inta ett neutralt 

förhållande till de skrivningar som lektionsförslagen innehåller. Det kan också 

betyda att på grund av min förtrogenhet med att arbeta med skrivprocess gör 

det mig kritisk till de lektionsförslag som analyseras. För att undvika att min 

egen erfarenhet påverkar resultatet har många genomläsningar gjorts av varje 

lektionsförslag för att känna att lektionsförslaget står på egna ben. Det har varit 

viktigt att försöka hitta det budskap som den lärare som publicerat 

lektionsförslaget vill förmedla till andra lärare. 

Urval 

 

Lektion.se20 är en webbaserad sajt för lärare i förskolan till gymnasiet, sajten 

byggs upp av lektionsförslag som lärare vill delge andra. Alla skolämnen finns 

rubricerade och för att kunna ta del av lektionsförslagen behöver deltagarna 

logga in med användarnamn och lösenord 

 

För att undersöka vad lärare ger varandra för förslag till lektioner som 

inbegriper skrivprocess loggade jag in på lektion.se den 4 september 2012 

kl.14.30. Under rubriken svenska fanns 4850 platser där lärare beskrev sina 

förslag till lektionsplaneringar. En begränsning av urvalet gjordes genom att 

skriva skrivprocess som sökord under ämnet svenska och där fanns 12 

lektionsförslagförslag. Sökordet processkrivande gav ingen träff. Det tredje valet 

var att skriva respons vilket gav 68 träffar. För att ytterligare utöka materialet 

skrevs sökorden skrivuppgifter + skrivande och det gav 374 träffar. Det slutliga 

materialet består av nio lektionsförslag från rubriken skrivprocess sex förslag 

från underrubriken respons och sexton förslag från skrivuppgifter + skrivande. 

Sammanlagt innehåller studien 31 lektionsförslag. Urvalet har tagits från förslag 

som vänder sig till årskurs 1-9 och sökningen har alltså inte begränsats till 

lektioner för någon specifik årskurs. I en första sållning har lektionsförslag, som 

visserligen var placerade under rubrikerna skrivprocess, respons eller 

skrivuppgift + skrivande, men där innehållet inte var relevant för min 

undersökning. De lektionsförslagen som bedömdes inte vara relevanta för 

undersökningen innehöll visserligen orden skrivprocess eller respons, men i 

förslaget gavs inga förslag på hur begreppen skulle användas utan det var bara 

orden skrivprocess och respons som var nedtecknade som en metod som 

eleverna kunde använda sig av. Som exempel stod det ”du ska använda dig av 

skrivprocess” utan vidare förklaring. Det samma gäller ordet respons, ”du ska ge 

respons”.  

 

                                                             
20 Adressen www.lektion.se 
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De 31 lektionsförslagen har publicerats på sajten mellan åren 2006 och 2011. 

Alla förslagen har publicerats när 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94 (2000) var det styrdokument som var aktuellt. Av 

förslagen under rubrikerna skrivprocess och respons hade de 15 förslagen 

laddats ner totalt 70224 gånger. Av förslagen som lästs och analyserats under 

rubriken skrivuppgift +skrivande har de 16 förslagen laddats ner 64680 gånger. 

Totalt antal nedladdningar för de 31 förslagen är 134904 gånger fram till den 3 

december 2012 klockan 11.00. Antalet nedladdningar indikerar att det finns ett 

intresse av att ta del av vad andra lärare vill delge varandra i ämnet, men det 

betyder inte att antal nedladdningar är det samma som att lektionsförslagen har 

genomförts hos alla 134904 som tagit del av förslagen.  

 Resultatredovisning 

I resultatredovisningen kommer alla lektionsförslag att kort klargöras. Jag har 

gjort en egen sammanställning av de delar som berör mina forskningsfrågor. De 

olika lektionsförslagen beskriver arbetet med någon form av skrivprocess i 

skolans årskurser 1-9. Valet av rubriker i mitt resultat är kopplade till mina 

syftesfrågor. Utgångspunkten är hur lärare presenterar och förbereder eleverna 

inför en skrivuppgift. Vidare hur eleverna får möjlighet att på egen hand eller i 

grupp förbereda sig och genomföra skrivuppgiften med avseende på skrivande, 

uppföljning och funktion. Med funktion undersöks om lektionsförslaget är en 

del av en medveten strategi, en kommunikationshandling eller om det handlar 

om ett skribentorienterat skrivande. Under rubriken texttyp beskrivs vilken 

eller vilka texttyper som lektionen avser. I Lpo 94 (2000) beskrivs i kursplanen 

för svenska att eleverna ska uppnå målet att kunna skriva olika sorters texter i 

slutet av det nionde skolåret vilket kan likställas med ordet texttyper som 

används i Lgr 11 (2011). Jag har valt att använda ordet texttyper och inte 

begreppet genrer då beteckningen inte förekommer i någon av läroplanerna Lpo 

94 (2000) eller Lgr 11 (2011).  

 

Redovisning av materialet i denna studie sker genom att varje lektionsförslag 

kortfattat redovisas var för sig.  Lektionsförslagen är i hög grad dessutom inte 

inriktade på enskilda årskurser utan vänder sig till blandade åldersgrupper. För 

att förtydliga för läsaren den spridning som förekommer i mitt material väljer 

jag att sortera in dem i en tabell (se nedan). Vilken eller vilka årskurser som 

lektionsförslaget är lämpligt för anges av den som publicerar förslaget. I 

resultatdelen kommer inte lektionsplaneringarna årskursvis. Det är en helt 

slumpmässig indelning. 
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Tabell2. Lektionsplaneringarnas antal fördelade årskursvis. 

 

Årskurser som 

lektionsförslaget 

vänder sig till 

Antal förslag 

1-9 5 

2-3 1 

2-4 2 

3-6 1 

4 1 

4-6 8 

4-8 1 

4-9 2 

5-7 1 

5-9 1 

6 2 

6-9 1 

7-9 5 

 

 

En medbedömare har gjort en genomläsning av lektionsförslagen och sorterat 

in dem under olika texttyper. Vid jämförelse stämde resultatet med 90% vilket 

får anses vara en tillräcklig samstämmighet. I de lektionsförslag där 

bedömningen skilde sig åt handlade det om vad som kan räknas som en 

skönlitterär faktatext. Medbedömaren menade att de lektioner där eleverna 

skulle skriva en berättande text där de fakta som skulle vara med skulle vara 

sanna kan betraktas som en skönlitterär faktatext. Jag har valt att placera dem 

som berättande texter. 

Analys av material 
 

Resultaten i analysen tolkas med stöd av Malmgrens ämneskonceptioner och 

Ivanic skrivdiskurser. Malmgren(1996) menar att det finns tre olika 

ämnesuppfattningar i skolämnet svenska som råder. Svenska som ett 

färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska 

som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Ivanic delar in skrivdiskurserna i 

färdighetsdiskurs, kreativitetsdiskurs, processdiskurs, genrediskurs, diskursen 

om sociala praktiker och sociopolitisk diskurs.  

 

När det gäller val av analysmetod är det viktigt att se i vilket sammanhang den 

kan passa. Beroende av studiens problemformuleringar och 

undersökningsmetod/er och vilket analysverktyg som väljs kan det leda till olika 



 

44 
 

slutresultat. Mycket av den kritik som har riktats mot kvalitativa analyser 

inriktar sig på att kritisera att de inte är helt transparenta. Därför är det av stor 

vikt att föra noggranna anteckningar och dokumentera. ”Gemensamt för de 

olika analysteknikerna är kodningen av datamaterialet” (Watt–Boolsen 

2007:89). Att koda betyder att klassificera sina data. I analysen tolkas och 

analyseras alla lektionsförslagen tillsammans och lektionsförslagen har inte 

analyserats årskursvis, då jag inte har som avsikt att se på skillnader mellan 

lektionsförslagen. 

 

Analysen kategoriseras utifrån rubrikerna Vilket svenskämne, förmågor och 

färdigheter21 i skrivandet, texttyp, utgångspunkter för skrivuppgifter, 

skrivprocessen, interaktion elev-elev och lärarens roll.  

Etiska överväganden 

I mitt arbete har jag följt Vetenskaprådets forskningsetniska regler (2011). 

Studiens data bygger på lektionsförslag som publicerats på en sajt som är öppen 

för alla som skaffar sig ett användarnamn. Enligt vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har jag genom att avidentifiera namnet på dem som skickat in 

lektionsförslaget följt konfidentialitetskravet. Jag har också i resultatdelen 

försökt att inte vara så detaljerad med det som inte har varit aktuell information 

för min forskning. De övriga etiska kraven är inte aktuella då lektionsförslagen 

får kopieras fritt. De lektionsförslag som ingår i avhandlingsmaterialet kommer 

att sparas i fem år. Materialet är endast tänkt att användas som empiriskt 

material i denna Lic-avhandling och det kommer inte att användas i något 

annat syfte. 

  

                                                             
21 Med färdigheter avses en inlärd förmåga. Att kunna utföra något i praktiken eventuellt med hjälp av teorin. 

Med förmåga avses den inre egenskap som individen äger inom ett visst område. 

http://www.ne.se/sve/förmåga?i_h_word=f%c3%b6rm%c3%a5ga  
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Resultat 

Lektion 1  

Lektionsförslaget avger att eleverna ska ”träna sig” att skriva. Lektionsförslaget 

bygger på tanken att eleverna med hjälp av olika moment ska uppnå målet att 

kunna skriva en hel uppsats, vilket är slutmålet. I instruktionerna beskrivs att 

eleverna ska ”träna på” att skriva inledning, avslutning och beskrivning. 

Uppgiften består alltså av flera kortare skrivuppgifter som ska leda fram till en 

uppsats. De krav som finns beskrivna rör textlängd och antal uppgifter som ska 

göras. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Eleverna får ett förtryckt blad med 11 skrivuppgifter som 

de i tur och ordning ska utföra. Eleverna ska skriva tre 

olika inledningar av en text. Därefter ska eleverna skriva 

fem olika beskrivande texter, både person-och 

miljöbeskrivningar. De tre slutliga uppgifterna beskriver 

hur eleverna ska skriva tre avslutningar. De olika texterna 

ska vara minst en halv A-4 sida och som mest en A-4 sida. 

”Du ska träna på att skriva olika delar av en uppsats”. Alla 

olika moment ska skrivas i tur och ordning”. Kryssa i 

rutan när du är klar med en del”. ”Lämna in en 

handskriven kladd för rättning till din lärare och renskriv 

den, när den är rättad på dator”. ”Varje del lämnas till din 

lärare för rättning och kommentar när den är färdig”. 

Förberedelse 

innan skrivandet 

från eleven 

 

Skrivande Eleverna ska när de skrivit en uppgift lämna in texten till 

läraren som rättar och kommenterar 

Uppföljning Skrivprojektet avslutas med att eleven skriver en uppsats, 

där eleven visar att den har lärt sig att skriva en inledning, 

en person- och miljöbeskrivning och ett avslut enligt de 

tidigare skrivna texterna 

Texttyp Berättande, beskrivande 

Explicit funktion Eleverna ska med hjälp av olika delmoment träna sig i att 

skriva en hel uppsats.  

 

Lektion 2 

Lektionsplaneringen omfattar arbete under fem lektioner och pågår under tre 

veckor. Målet i denna planering är produkten och för att göra eleverna medvetna 

om vad de ska skriva ger läraren en kort presentation av vad som utmärker en 
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krönika. Eleverna ska därefter arbeta självständigt med sitt eget skrivande. Den 

uppföljning som sker efter två lektioner handlar om att ta reda på hur långt 

eleverna har kommit i sin textproduktion. Inget finns beskrivet om att någon 

form av kamratstödjande åtgärder är inlagda i arbetsgången. Eleverna vet vem 

mottagaren är och hur arbetet ska publiceras. Redovisningen av skrivuppgiften 

sker muntligt, där eleven ska motivera val av ämne och utvärdera sitt eget arbete. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Elever och lärare samtalar om vad krönikor är. Läraren 

föreslår ämnen. Läraren delar ut material och skriftlig 

information 

Förberedelse 

innan skrivandet 

från eleven 

 

Skrivande Eleverna skriver under tre lektioner. Efter andra lektionen 

berättar eleverna hur långt de har kommit i sitt skrivande 

Uppföljning Eleverna presenterar muntlig arbetet med sin krönika. 

Eleverna presenterar kort sitt val av ämne för krönikan 

och hur de tyckte att det gick att skriva. 

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Veta vad som karakteriserar en krönika och skapa sin egen 

text. ”Du arbetar självständigt med att skriva texten(er). 

Det är kvalitet som räknas inte kvantitet”. 

Lektion 3  

Lektionsförslaget handlar om att skriva egna berättelser. Eleverna bestämmer 

själva ämne för sin berättelse och gör en skrivplanering som läraren godkänner. 

Lektionsförslaget innehåller vissa delar som utmärker arbetet med skrivande som 

process. Det finns beskrivet vad eleverna ska tänka på i utkastskrivandet och i 

bearbetningsstadiet. Eleverna ska ge varandra respons på det första utkastet och 

läraren har uttryckt tre punkter som eleverna ska följa vid responssamtalet. De 

tre punkterna handlar om att ge respons på textinnehållet. Punkterna är att uttala 

två bra saker med berättelsen, en förbättring av texten och två saker som 

skribenten kunnat beskriva bättre. Efter det att eleven fått respons av en kamrat 

vidtar arbetet med att ändra i texten och själva kontrollera formalia. När det är 

genomfört läser läraren igenom texten och ger respons och rättar texten. Texten 

renskrivs för hand och sparas i en skrivbok. 
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Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har sammanställt ett instruktionsblad där hela 

skrivhändelsen är presenterad. ”Gör en skrivplanering och 

visa för läraren”. ”Läs igenom berättelsen och tänk på att 

skriva punkt och stor bokstav, titta igenom om du har 

stavat rätt”. ”Säg minst två bra saker med berättelsen. Säg 

minst en sak som kamraten kunde ha skrivit bättre. Säg 

minst två saker som kamraten kunde ha beskrivit bättre”. 

”Lämna in din berättelse till läraren för rättning och 

respons”.   

Förberedelse 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna gör individuellt en skrivplanering som visas upp 

för läraren innan eleverna skriver utkastet 

Skrivande Eleverna skriver en berättelse i skrivboken 

Uppföljning Instruktionen till eleverna efter att de har skrivit utkastet 

är att de ska ”göra” skrivrespons med en kamrat enligt 

punkterna ovan. ”Skriv rent din berättelse i 

finsvenskaboken”  

”Lämna in din berättelse till läraren för rättning och 

respons”  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Träna formalia. Ge och få respons 

Lektion 4 

Lektionsförslaget beskriver ett tema där eleverna ska skriva och använda sig av 

skrivprocess. Arbetet sker både i skolan och som hemläxa. Läraren börjar med att 

presentera skrivprocessen och eleverna fortsätter med att hemma läsa vidare för 

att kunna förklara vad skrivprocess är. Eleverna ska författa sju läsloggar hemma 

efter en genomgång av läraren om vad läsloggar är. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren presentaterar temat för skrivuppgiften och 

delarna i en skrivprocess. Vidare presenteras olika 

färdigheter som eleverna ska veta hur de ska använda i sin 

text. Det är bland annat hur citattecken används och hur 

dialoger skrivs. ”… lämna in texten till (lärarens namn) för 

respons/feedback”.  

Förberedelse 

innan skrivandet 

från eleven 

Elevernas uppgift är att: ”Läsa om skrivprocessen och 

sedan kunna förklara vad en skrivprocess är och 

skriva minst sju läsloggar hemma”. 

Skrivande Eleven skriver utkast hemma och även den slutliga texten. 

Läraren ger respons på första utkastet som eleven skrivit 

hemma. Läraren bedömer slutresultatet genom att samla 

in den slutgiltiga texten och alla utkast. 
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Uppföljning Eleven gör en egen utvärdering och reflektion över sitt 

arbete. Mottagare av texten kan vara klassen. 

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Eleverna ska genom att skriva läsloggar och ”läsa om 

skrivprocessen kunna förklara vad en skrivprocess 

innebär” Eleverna ska kunna förklara begreppen ” 

respons, feedback, utkast och utveckla”. Eleverna ska även 

veta hur de ska använda citattecken, dela in texten i 

stycken och att använda dialog. 

Lektion 5 

Lektionsförslaget handlar om temat känslor. Lektionsförslaget beskriver att 

eleverna ska samtala om temat, skriva tankekarta, utkast, ge och få respons, 

bearbeta texten och renskriva. Som hjälp får eleverna ett antal uppslag till 

innehåll, men också en öppning för eleverna att själva välja ett eget ämne. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Lärare och elever ger förslag på olika känslor. De har även 

tillsammans läst olika texter. Läraren ger förslag på 

ämnen att skriva om. Eleverna uppmanas att få med 

miljöbeskrivningar och ” hur det kändes ”. De ska också 

läsa upp utkastet för en kompis och få respons. 

Förberedelse 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleven väljer ett av de föreslagna ämnena och skriver en 

egen tankekarta. 

 

Skrivande 

 

Eleverna skriver ett utkast, som de läser upp för en kamrat 

som ger respons 

Uppföljning Efter kamratens respons bearbetar eleven texten och 

renskriver den.  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Kunna skriftligt berätta om en egen upplevd känsla och 

tillämpa skrivprocessens olika faser. 

Lektion 6 

Lektionsförslaget behandlar olika tips som eleverna ska tänka på innan de skriver 

och efter att de har skrivit en text. Förslaget består av ett antal ”skrivtips” till 

eleverna om hur de kan tänka och arbeta när de producerar egna berättande 

texter. Skrivtipsen innehåller alla de faser i en skrivprocess enligt Strömquist 

(2003) modell. Skrivtipsen beskriver både hur eleven ska tänka med avseende på 

innehållet i texten men också en påminnelse om att ta hänsyn till vissa 

skriftspråkliga formaspekter. Eleverna har också en mall till berättelsestruktur 

där de kan välja att skriva eller rita hur de tänker bygga upp sin berättelse. 
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Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har sammanställt ett antal ”skrivtips” och en mall 

med ett antal råd som eleverna kan tänka på vid skrivande 

av berättande texter.  

Förberedelse 

innan skrivandet 

från eleven 

Vara medveten om mottagare av texten. Göra en egen 

tankekarta 

Skrivande Titta på innehållet och stavning gärna genom att använda 

ordlista 

Uppföljning Be om respons av en eller flera kamrater. Kontrollera 

formalia. ”Renskriv din berättelse snyggt”. 

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Att kunna skriva läsvärda texter genom att använda de 

nedskrivna ”tipsen”. 

Lektion 7  

Lektionsförslaget består av en skriftlig ”lathund” som eleverna ska kunna 

använda sig av för att utveckla sitt skrivande. Denna ”lathund” innehåller både 

innehållsrelaterade och grammatiska förslag som eleverna ska tänka på. 

Överskriften är Skrivprocess och i lektionsförslaget beskrivs hur eleven ska arbeta 

självständigt med att bearbeta sin text. Det finns inget i texten som antyder att 

eleverna ska stödja varandra i skrivprocessen eller att läraren är en resurs. Den 

färdiga texten lämnas in till läraren. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren delar ut uppgift och instruktioner. ”Renskriv med 

prydligaste handstilen (i blyerts”) ”Lämna in i tid”.  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

De ska tänka på hur uppgiften är utformad. Hur texten 

ska sluta. Tömma hjärna på ett papper. Ta bort dåliga 

idéer 

 

Skrivande 

 

Börja skriva ett utkast. Lämna utkastet en stund och läs 

sedan texten igen. Kontrollera meningsbyggnad, stavning 

och grammatik 

Uppföljning  Renskriva. Visa för en vuxen (förälder eller äldre syskon) 

Texttyp Ej definierad, gäller generellt alla texttyper 

Explicit funktion En metod för att skriva bra texter 

Lektion 8  

Eleverna ska skriva var sin novell som läraren senare sammanställer i ett häfte, 

som klasskamrater och föräldrar kan läsa. Novellen i detta lektionsförslag ska 

byggas upp med hjälp av skrivprocessen. Instruktioner finns i ett kompendium 

som eleverna får tillgång till innan skrivandet. Huvudrubrikerna är Förberedelse 
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där eleverna själva ska planera sin novell och berätta för någon om sina tankar. 

Efter det gör eleverna enskilt en tankekarta. Nästa rubrik är Utkast som innebär 

att eleverna utifrån sin tankekarta skriver ett första utkast. Utkastet som de själva 

bearbetar till dess att de känner att det är dags att lämna över texten till en 

kamrat som ska läsa igenom texten och ge konstruktiv kritik. Det framgår inte om 

detta ska ske muntligt eller skriftligt. Nästa rubrik är Förbättra och det innebär 

att eleven utifrån kamratresponsen ska ändra det som eleven själv tycker är 

nödvändigt att förändra. Innehållet i de två efterföljande rubrikerna handlar om 

att eleven ska Rätta formalia och Renskriva med sin” finaste handstil”. Slutligen 

lämnar eleven in sin novell till läraren som gör ytterligare korrigeringar i texten 

och om det behövs får eleven tillbaka texten för att göra en slutredigering. Sedan 

publicera texterna enligt förberedelsestadiet. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har sammanställt ett kompendium med olika 

delar för eleven att förhålla sig till i sitt eget skrivande. 

”Tänk på att använda din finaste handstil”. ”Nu är du klar 

och lämnar in din novell till mig för rättning och 

bedömning. Om du behöver ändra på något i din novell får 

du tillbaka den för slutredigering. Jag kommer sedan att 

sammanställa alla era noveller i ett häfte så att ni får läsa 

varandras noveller. Självklart tar du hem det till dina 

föräldrar också så de får se din novell”. ”Be en 

klasskompis läsa ditt utkast och ge dig konstruktiv kritik”. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna gör en enskild” brainstorming”. Berätta efter det 

om idéerna för någon kamrat. 

Skrivande Skriva ett utkast med stödord eller tankekarta. Fylla ut 

och bygga på det egna utkastet. 

Uppföljning En klasskompis läser och ger konstruktiv kritik. 

Författaren gör de förändringar som behövs efter de 

förslag som klasskamraten gett. Rättar och redigerar.  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Lära sig att skriva en novell med dess typiska drag. Lära 

sig att utvärdera sitt eget arbete. Skriva en novell som kan 

läsas av klasskamrater och anhöriga  

Lektion 9 

Kompisskrivning. I denna planering, ska eleverna med stöd av en kamrats 

muntliga berättande skriva en berättelse. Under kamratens berättande ska eleven 

som lyssnar skriva en tankekarta och om behov finns ställa frågor för att få veta 

mer detaljer. Det finns inget uttalat syfte eller vem/vilka som är mottagare av 

texten. Efter ett första utkast är det den kamrat som har berättat historien som 
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också läser igenom texten och ger respons. Därefter är det skribenten som ändrar 

i texten efter responsförslagen och rättar texten med hänvisning till en 

”skrivnyckel”22 som eleverna har tillgång till. Denna” skrivnyckel” innehåller 

saker att ändra när det gäller textens formsida förutom punkt 9 som mer vänder 

sig till att innehållet i texten ska vara lätt att följa för läsaren. Texten skrivs sedan 

rent och eftersom det finns en bild av ett tangentbord bredvid den punkten är det 

sannolikt att slutversionen är tänkt att skrivas på dator.  

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren instruerar att elever två och två ska berätta för 

varandra om en dag eller händelse i deras liv.  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna ska sedan göra en tankekarta utifrån det 

klasskamraten berättar. De kan ställa frågor till varandra 

för mer detaljer. 

Skrivande Skriva en text utifrån det klasskamraten berättat 

Uppföljning ”Be din kompis att läsa igenom och ge respons”.  

Ändra och rätta genom att använda en skrivnyckel. ”Skriv 

rent texten”.  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion  

                                                             

 

22 Denna skrivnyckel är sedan mars 2012 nedladdad 2344 gånger till och med den 14 dec 2012. 

Min skrivnyckel 
1. Det finns en rubrik. 
2. Det finns lagom mellanrum mellan orden, så att det går lätt att 
läsa texten. 
3. Jag har stor bokstav och punkt, stor bokstav på egennamn, 
städer, landskap. 
4. Jag använder rätt skiljetecken: . ! ? , 
5. Vid dialog använder jag talstreck – och har liten bokstav på 
ordet efter dialogen (- Nej. svarade Olle.). 
6. Jag har gjort styckeindelningar. 
7. Jag har stavat rätt. Låter vokalen som i alfabetet 
= ingen dubbelteckning. Låter vokalen kort, som en klapp 
= dubbelteckning. 
8. Jag har använt de/dem på rätt sätt. (Pröva med att byta ut de 
mot jag/du/han/hon/vi/ni byt ut dem mot mig/dig/honom/ 
henne/oss/er). 
9. Min berättelse har en röd tråd, läsaren förstår och kan lätt följa 
med i handlingen. 
10. Jag har skrivit i rätt tempus genom hela berättelsen t.ex. nutid 
eller dåtid 
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Lektion 10  

Ett temaarbete om deckare. Detta lektionsförslag utgår ifrån att eleverna genom 

att läraren föreläser om deckargenren och eleverna själva läser deckare ska 

eleverna få en förståelse för hur deckare är uppbyggda. Genom att skriva en 

läslogg om den lästa deckaren ska eleverna sedan författa en egen deckare och till 

hjälp har de nedskrivna instruktioner om vad en deckare kan innehålla. Eleverna 

börjar sitt deckarskrivande med att göra en tankekarta eller använda stödord. När 

deckaren är klar ska eleven själv bearbeta sin text. En kamrat ska efter det ge 

innehållsgensvar innan texten renskrivs. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren föreläser om deckargenren. Skriftliga 

instruktioner på hur en deckare kan skrivas. ”Be någon i 

klassen läsa din färdiga text och ge innehållsgensvar”. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna läser en deckare och andra korta texter. Eleverna 

ska sedan göra en tankekarta eller en lista i punktform.  

Skrivande Eleverna skriver en läslogg och skriver ett eget 

deckarkapitel 

Uppföljning Eleverna läser sin egen text och bearbetar den och gör 

ändringar. En klasskamrat läser den färdiga texten och ger 

innehållsgensvar, Texten skrivs rent och de elever som vill 

läser upp sin deckare i klassen. 

Texttyp Berättande, beskrivande 

Explicit funktion Eleverna ska känna till deckargenren som texttyp och 

kunna författa en egen deckare. 

                    Lektion 11  

Detta är ett lektionsförslag som ger förslag på hur eleverna ska skriva en 

berättelse. Syftet med temat är att eleverna ska förbättra sitt berättelseskrivande 

och att träna på att kommentera andras texter inom klassens ram. Skrivtemat 

pågår i tre veckor under totalt sex lektionstillfällen. Under tre av 

lektionstillfällena finns inlagt tid för diskussioner om innehållet av elevernas 

texter. Ett syfte är att eleverna ska träna sig i att kommentera varandras texter. 

Upplägget i övrigt består av att eleverna börjar med att göra en tankekarta. 

Utifrån den ska eleverna skriva en berättelse som sedan renskrivs och lämnas in 

till läraren, på lösblad, tillsammans med utkastet. Det finns inget klart uttalat 

syfte med själva produkten eller vem/vilka som är mottagare av texterna. 

Innehållet i de olika lektionerna antyder att läraren följer skrivprocessens 

indelning av att förbereda skrivandet, skrivstadiet och efterarbetsstadiet. 

Förarbetet består av att eleverna skriver en tankekarta och början av berättelsen 

som de sedan diskuterar med varandra. De fortsätter med att skriva slutet på 
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berättelsen och diskuterar det, för att sedan skriva hela berättelsen som de sedan 

diskuterar med varandra. Den sista lektionen ägnas åt att renskriva texten. 

 
Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren delar ut ett schema där timmarna och 

arbetsgången är nedskrivna. Det är också ett stoppdatum 

för när produkten ska lämnas in. ”Färdiga produkten ska 

lämnas in på lösblad” 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleveneleven 

Eleverna ska göra en tankekarta och början på en 

berättelse. De ska sedan skriva slutet på berättelsen. 

Skrivande Skriver sedan handlingen.  

Uppföljning Klasskamraterna ger varandra respons på berättelsens 

inledning. Diskuterar slutet. Diskuterar och förbättrar 

berättelsen. Renskriver. Lämnar in den färdiga produkten 

och utkastet.  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Träna att skriva en berättelse och att kommentera 

varandras texter. 

Lektion 12  

Skriva en saga. I denna lektionsplanering beskrivs att eleverna ska författa en 

berättelse, men i instruktionerna ges uppslag till att skriva en saga. Exempel på 

detta är att alla de ingredienser som ska ingå går att härleda till sagan. Sagans 

innehåll styrs av bilder och instruktioner kring vad sagan ska innehålla. Det finns 

ett exempel på hur en tankekarta kan skrivas och där ämnesvalet är troll. De 

instruktioner som eleverna har att förhålla sig till innehåller i första hand 

formella aspekter av skrivandet. Den kamratrespons som beskrivs sker när 

berättelsen (sagan) är färdigskriven. Här betonas formen men även att kamraten 

kan ge förslag på förbättringar av innehållet. Lärarens uppgift är att innan sagan 

renskrivs, för hand eller på dator, ge respons på det eleven skrivit.  

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har på ett blad gett förslag på vad som ska 

förekomma i berättelsen. Det framgår av bilderna och 

innehållsbeskrivningen att det är en saga som eleverna ska 

skriva. Läraren har gjort en egen tankekarta som exempel. 

Instruktionerna består av att eleverna ska: ”Använda 

skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken, talstreck) 

på rätt ställe. Var noga med stavningen”. ”Läs sedan din 

berättelse för en kamrat. Din kamrat kan ge dig tips på 

hur du eventuellt kan göra din berättelse bättre”. ”Din 

kamrat kollar också upp att du satt ut skiljetecken på rätt 

ställe och att du stavat rätt”. 
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Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna ska göra en tankekarta 

Skrivande  

Uppföljning Läser berättelsen för en kamrat. Kamraten kan ge förslag 

på hur berättelsen kan förbättras och kontrollera 

skiljetecken och stavning. Lämna in till läraren för 

genomläsning och respons. Sedan renskrivs berättelsen 

antingen för hand eller på dator.  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Lära sig att skriva en berättelse/ saga i ”kronologisk 

ordning, samt hitta en lämplig rubrik. 

 

Lektion 13  

Detta lektionsförslag är en del av ett större förberedande arbete inför att eleverna 

ska starta med processkrivande. Lektionsplaneringen innehåller, som en start på 

skrivprocessarbete, prov på olika förberedande övningar som handlar om att 

eleverna börjar med att tillsammans muntligt göra beskrivningar mer utvecklade, 

genom att bland annat använda sig av fler adjektiv.  

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Klassen startar med en muntlig gemensam uppstart inför 

att arbeta med skrivprocess. Läraren inleder med att 

beskriva olika föremål, platser och personer  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna bygger gemensamt ut beskrivningarna genom att 

på tavlan skriva ett positivt ord som utökar beskrivningen. 

En elev får beskriva föremålet, platsen eller personen med 

hjälp av de ord som finns nedskrivna på tavlan 

Skrivande  

Uppföljning  

Texttyp Muntligt beskrivande 

Explicit funktion Muntligt förbereda eleverna för processkrivning 

Lektion 14 

Detta lektionsförslag är det enda som beskriver arbetet med att skriva en 

faktatext. Eleverna utgår från olika, av läraren, framtagna faktatexter för att 

eleverna ska kunna skriva egna faktatexter. Eleverna väljer ut de fakta de tycker 

är relevanta för uppgiften och ordnar dessa i en tabell som sedan är 

utgångspunkten för deras egen text. I lektionsplaneringen uttrycks att eleverna 

ska lära sig att bedöma vilken fakta som är relevant för den egna faktatexten. När 

eleverna har valt ut vilka fakta de vill ta med i sin text och när de har upprättat en 

faktatabell, har de inte längre tillgång till ursprungstexterna. Deras egen text ska 
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alltså byggas upp av elevernas egna ord och urval. Eleverna uppmanas att när de 

skriver texten, arbeta med den som en process. De ska använda faktatabellen, 

byta text med en kamrat, ge och få respons, ändra efter responsen, visa texten för 

läraren och diskutera textens upplägg och slutligen göra ändringar innan texten 

renskrivs på dator.  

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Varje elev får ett häfte med kopierade texter från böcker 

och från internet. Eleverna får en skriven instruktion om 

hur de ska arbeta med de fakta de hittar i faktatexterna de 

läser. Läraren ger exempel på hur meningar kan byggas 

ut. När eleverna har skrivit texten ska de byta text med en 

klasskompis. Läsa och ge konstruktiv kritik. Efter det ska 

de skriva rent på dator och låta läraren läsa texten och 

diskutera textens upplägg (röd tråd m.m.).  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

De skumläser alla texterna, stryker under viktig fakta. 

Eleverna ska vara uppmärksamma på att hålla sig till 

ämnet även om andra fakta finns med i texterna. 

Skrivande Eleverna skriver utifrån de lästa texterna en faktatabell 

och sedan skriver de texten. 

Texttyp Faktatext 

Explicit funktion Sålla bland fakta. Ge eleverna ett verktyg hur man skriver 

faktatexter. Arbeta processinriktat 

Lektion 15  

Lektionsförslaget vänder sig specifikt till årskurs sex som en förberedelse innan 

de ska börja på högstadiet. Denna planering är en integrering av olika moment i 

ämnet svenska. När det gäller momentet skriva utgår elevernas textskapande från 

en bok som läraren läst högt för klassen. Eleverna har även använt sig av 

boksamtal enligt Chambers modell 23 för att diskutera bokens innehåll. Genom ett 

antal påståenden ska eleverna sedan ledas in i skrivandet. Eleverna skriver och 

ger varandra respons på innehållet. Vid nästa skrivtillfälle utgår eleverna från de 

frågetecken som uppstod vid boksamtalet och dessa frågetecken har läraren 

samlat på tavlan. Eleverna börjar med att först tänka ut vad de ska skriva om och 

berättar sedan för en kamrat om det tänkta innehållet. Eleverna skriver ett utkast 

och läser upp texten för samma kamrat som ger respons. Skrivandet fortsätter. 

                                                             
 23Aidan Chambers har utarbetat en modell när det handlar om boksamtal med elever. Han utgår från fyra 

grundfrågor. Den första är Jag undrar –om det var något speciellt du gillade med boken.? Jag undrar- om det var 

något du inte gillade? Jag undrar- om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt, om du har några 

frågetecken? Jag undrar- om du la märke till några mönster eller kopplingar? Den som vill läsa mer kan läsa 

Aidan, Chambers (1993)Böcker inom oss, om boksamtal.  
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Vid det tredje skrivtillfället ska eleverna skriva en gestaltande text och läraren har 

gett ett skriftligt exempel på en gestaltande text. I lektionsförslaget föreslås att 

denna uppgift kan eleverna gärna göra hemma för att de ska kunna arbeta i lugn 

och ro. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren skriver för temat lämpliga ord på tavlan. Läraren 

läser ett kapitel ur en bok. Lärare och elever diskuterar 

boken efter att den är läst, enligt Chambers modell för 

boksamtal. Nästa boksamtal (2) samtalar lärare och elever 

om de tomrum som finns i den lästa boken. Lärare och 

elever närläser några sidor ur boken för att diskutera vissa 

grammatiska reflektioner. ”Läs sedan upp din text för en 

kompis, kompisen ska tala om för dig vad som var bra och 

vad som var dåligt (responsarbete) för att du sedan ska 

göra texten bättre”. ”När alla texter är färdiga så kan man 

göra en liten hörna för detta tema där eleverna får sätta 

upp sina texter, men detta är förstås inget tvång”. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna associerar till orden. Eleverna läser resterande 

kapitel hemma. Efter boksamtal (2) väljer eleverna vilket 

tomrum ur boken de vill fylla. Berättar för en kamrat och 

skriver ett utkast. 

Skrivande Eleverna väljer en av huvudkaraktärerna från boken och 

skriver utifrån ett antal uppställda frågor en text. Eleverna 

skriver ett antal utkast på tomrummet i boken. Eleverna 

fortsätter med att som hemläxa skriva en gestaltande text 

om den person ur boken de valt att skriva om. 

 

Uppföljning 

 

Läser sin text för en kamrat får/ger respons. Gör 

finjusteringar i den egna texten efter alla 

förberedelsemoment. Renskriver på datorn. Sparar texten. 

De elever som vill får publicera sina texter i en speciell 

hörna. 

Texttyp Berättande, beskrivande, gestaltande 

Explicit funktion Utifrån litteratur använda skrivandet som en process, 

samt kunna använda Chambers modell för boksamtal. 

Lektion 16 

Rubriken till lektionsförslaget är Kompisskrivning. Lektionsförslaget beskriver en 

uppvärmningsövning för eleverna och som utförs i grupper. Övningen kan enligt 

förslaget ses som en lektion som ska öka elevernas skrivlust. Lektionen ingår inte 

i något skrivprojekt utan är en enstaka skrivhändelse som beskrivs som en 

skrivstimulerande, rolig övning.  
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Explicit 

instruktion från 

läraren 

Eleverna uppmanas att i grupper skriva ner fem, adjektiv, 

verb och substantiv var. Lapparna placeras framför 

elevgruppen med baksidan uppåt. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Varje elev tar fyra lappar var.  

Skrivande Varje elev skriver under en viss tid en egen text där de ord 

som de tagit ska finnas med. Sedan byter eleverna texter 

med varandra inom gruppen och tar fyra nya ord. 

Eleverna i gruppen fortsätter på varandras texter till dess 

att alla har skrivit på allas texter inom gruppen.  

Uppföljning Alla texterna läses upp i klassen. 

Texttyp  

Explicit funktion Stimulera till skrivande.  

Lektion 17 

Skrivuppgift med utgångspunkt från litteraturläsning. Skrivuppgifterna i detta 

lektionsförslag är kopplade till innehållet i en skönlitterär bok som eleverna själva 

har läst. Frågorna är direkt anknutna till innehållet i boken. Eleverna ska även ge 

exempel från boken när de besvarar frågorna.

 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har förberett ett antal förslag på skrivuppslag till 

varje kapitel i den lästa boken. Det är 12 förslag totalt. I 

varje uppgift ska eleverna ge exempel från boken. I en 

övergripande uppgift ska eleverna både ge exempel från 

den lästa boken men också använda sina egna 

erfarenheter när de skriver sin text utifrån fem 

frågeställningar som utgår från händelser i den lästa 

boken. 

  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Läst en skönlitterär bok 

Skrivande  

Uppföljning  

Texttyp Berättande, beskrivande, argumenterande 

Explicit funktion Visa att eleverna har läst boken 
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Lektion 18 

Skrivuppgift med utgångspunkt från litteraturläsning. I ingressen till 

lektionsförslaget står det att eleverna ska skriva en ”faktakryddad skönlitterär 

text”. Lektionsupplägget utgår från faktatexter som eleverna själva läser och en 

skönlitterär text som läraren läser högt i klassen. Inledningen är en gemensam 

inventering av vilka djurarter eleverna kan och detta förarbete görs i form av en 

tankekarta på tavlan. Skrivuppgiften består av att eleverna, utifrån fakta, ska 

skriva en fantasiberättelse om ett djur. Det är inte en faktatext som efterfrågas 

även om utgångspunkten är fakta om djuret och det är inte en ren 

fantasiberättelse utan det är en blandning av två texttyper. Eleverna läser en 

faktabok om ett djur och med innehållet i de lästa texterna som utgångspunkt ska 

de skapa en fantasiberättelse om djuret. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Lärare och elever gör en gemensam lista över djurartet i 

Sverige. Gemensamt tar de reda på fakta om djuren. ”Vi 

hittar gemensamt på ett fantasidjur och gör med hjälp av 

det en tankekarta över vad man kan tänkas vilja veta för 

att ”lära känna djuret”. Eleverna ger förslag på vad läsaren 

behöver veta för att lära känna djuret. Läraren läser en 

skönlitterär text om ett djur. ”Vid ett senare tillfälle skrivs 

berättelsen rent, för hand eller på datorn och barnet målar 

bilder i sin bok”.  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna läser en faktabok om ett eget valt djur. Efter det 

gör eleverna en lista över spännande äventyr som deras 

djur kan råka ut för.  

Skrivande Eleverna gör en egen tankekarta 

Uppföljning Berättelsen renskrivs för hand eller med dator och 

illustreras. 

Texttyp Skönlitterär faktatext 

Explicit funktion Skriva berättelser om djur utifrån både fakta- och 

skönlitteratur 

Lektion 19  

Skrivuppgift med utgångspunkt från litteraturläsning. Detta lektionsförslag 

bygger på att eleverna har läst en skönlitterär bok. Utgångspunkten är ett antal 

skriftliga frågor som eleverna ska bygga sin berättelse runt. Eleverna ska skriva 

stödord och göra sin berättelse hemma. Läraren ger instruktioner om textlängd 

och att eleverna ska använda skriftspråket på ett bra sätt. Inga anvisningar om 

hur bearbetning av texten kan utformas förekommer. Det finns inte några 

instruktioner om vad texten ska användas till. 
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Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har genom ett flertal frågor gett förslag på fem 

olika skrivuppgifter från den lästa boken. Exempel på 

frågor är ”blir han rik? träffar han någon fru? får han 

några barn?”. Eleverna uppmanas att berätta.  I 

instruktionen står vidare att den färdiga texten ska var två 

sidor och ha en röd tråd skriven med bra svenska. ”Ta 

emot respons, förbättra och rätta därefter din text”. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

 

Skrivande Eleverna skriver stödord och utkast hemma. Renskrivs i 

skolan 

Uppföljning  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Kontroll av en boks innehåll som hemuppgift 

Lektion 20  

I detta lektionsförslag är det två förslag på olika textgenrer men båda har samma 

tema som utgångspunkt. 20+21 kommer från samma lektionsplanering. 

 

Eleverna ska i lektion 20 skriva en ”nyhetsartikel” med utgångspunkt från 14 

föreslagna rubriker. I ingressen uppmanas eleven att arbeta efter 

skrivprocessmodellen. Läraren påminner eleverna om processkrivandets olika 

moment. Det framgår inte vem mottagare av texten är. Det finns ingen form av 

information om hur texten ska publiceras. Eleverna får veta att det ska vara en 

nyhetsartikel, men inte för vem de skriver eller hur artikeln ska offentliggöras. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren ger en kort instruktion om vissa kom-i-håg. 

Texten ska bygga på fakta som eleverna ska kontrollera 

riktigheten av. De påminns om att använda skrivprocess. 

Tankekarta eller nyckelord, utkast, ta emot respons, 

förbättra, rätta och renskriv. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

 

Skrivande Artikeln ska renskrivas på dator. 

Uppföljning  

Texttyp Artikel eller reportage 

Explicit funktion Skriva en artikel  
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Lektion 21 

Lektionsförslaget innehåller en kort information till eleverna. Eleverna uppmanas 

i inledningen att använda sin fantasi men med förbehållet att personer, föremål, 

platser och händelser som de berättar om måste bygga på fakta. Det som 

poängteras är att den färdiga texten ska renskrivas för hand med elevens finaste 

handstil. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren ger en kort instruktion om vad som måste ingå i 

berättelsen. Minst en person och miljöbeskrivning plus en 

händelse.  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

 

Skrivande  

Uppföljning Berättelsen ska renskrivas för hand och innehålla en bild. 

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Använda sin egen fantasi 

Lektion 22  

Skrivuppgift med utgångspunkt från litteraturläsning. Lektionsförslaget bygger 

på att eleverna utifrån en bok de läst ska skriva tre olika beskrivande texter och 

en text där eleverna ska berätta och utveckla egna tankar om slutet av boken. 

Eleverna uppmanas att tänka på stavning, språk och handstil när de skriver sina 

texter.  

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har beskrivit fyra olika skrivuppgifter som 

eleverna ska genomföra. Instruktionen består av frågor till 

boken som eleverna ska ta hjälp av när de skriver.  

”Beskriv med fullständiga meningar i din svenskabok. 

Tänk på stavning, språk och handstil”  

Skrivuppgift 1: Personbeskrivning 

Skrivuppgift 2: Miljöbeskrivning 

Skrivuppgift 3: Beskriv handling  

Skrivuppgift 4: Avslutande tankar 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

 

Skrivande  

Uppföljning  

Texttyp Beskrivande, berättande 

Explicit funktion Skriva med fullständiga meningar, stava rätt, träna 

handstil och språk 
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Lektion23  

Lektionsförslaget beskriver arbetet med ett sagoprojekt som pågår under 10 

veckor. Det innehåller både att läsa och att skriva sagor. Lektionsförslaget 

kopplar i inledningen till centralt innehåll i läroplanen och syftet och målet med 

projektet. Vad som kommer att bedömas finns preciserat. I ingressen finns klara 

kopplingar till läroplan och kursplan och vilket syfte detta arbete har. Innan 

själva skrivmomentet får eleverna bekanta sig med sagor via film, litteratur och 

samtal i klassen. Eleverna ska sedan skriva en egen saga med stöd av ett 

processtänkande 

 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren visar film och filmklipp från klassiska sagor. 

Muntligt diskutera sagans kännetecken. Genomgång av 

hur man skriver dialoger. ”Låt en kompis ge respons 

innan du lämnar in den till mig” (läraren, min 

kommentar). ”Inlämning alternativt redovisning”. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna läser sagor. Bestämmer vad den egna sagan ska 

handla om och gör en tankekarta. Bestämmer 

redovisningsform.  

Skrivande Skriver ett utkast 

Uppföljning En kamrat ger respons innan sagan lämnas in till läraren. 

Bearbetar texten utifrån den förvalda redovisningsformen 

Texttyp Saga, beskrivande 

Explicit funktion Skriva en saga med typiska kännetecken och använda 

skrivprocessen  

Lektion 24  

Lektionsförslaget är ett uppslag till innehåll inom ett arbetsområde. 

Lektionsplaneringen beskriver ett antal punkter som eleverna ska behandla i sin 

berättelse. Det handlar om att eleverna ska göra en rymdresa och de ska beskriva 

olika händelser som inträffar under resans gång. Skrivuppgiften ger ingen 

anvisning som kan relateras till processkrivande. Det som är av betydelse i detta 

lektionsförslag är egen textproduktion. Uppgiften består av ett antal (9st) 

rubriker och förklaringar vad eleverna ska berätta om eller beskriva.   

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har skrivit ner nio rubriker som eleverna ska 

beskriva och berätta om. Under varje rubrik finns några 

hjälpfrågor till innehållet som eleverna ska använda sig av 

när de skriver.  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 
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Skrivande  

Uppföljning  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion Skriva berättelser med ett givet tema och givna rubriker 

Lektion 25  

Detta lektionsförslag hänvisar direkt till ett material som finns på länken 

www.liber.se24. Lektionsförslaget ger exempel på hur man kan arbeta med dikter. 

Den aktuella lektionen inleds med att eleverna lyssnar till personer som läser 

poesi på sajten www.liber.se. När eleverna har lyssnat till diktuppläsningen gör 

elever och lärare tillsammans en inventering som hjälp för det egna skrivandet, 

därefter görs en gemensam tankekarta på tavlan. Eleverna ska därefter skriva 

egna dikter och kan välja att arbeta enskilt eller i par. När dikterna är 

färdigskrivna läses de upp i klassen och publiceras på en särskild plats i 

klassrummet. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Klassen lyssnar på uppläsningar av poesi från ett 

webbaserat material sedan görs en gemensam 

brainstorming på tavlan  

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna får möjlighet att titta på och lyssna till poesi från 

ett färdigproducerat material som är webbaserat.  

Skrivande Skriva själv eller två och två 

Uppföljning Dikterna läses upp för klassen. Dikterna sätts upp i 

klassrummet. 

Texttyp Poesi 

Explicit funktion Både att göra reklam för en användbar webbsida och att 

ge förslag på hur den kan användas och i det här fallet att 

skriva dikter 

Lektion 26  

Lektionsförslaget beskriver fyra uppgifter inom samma tema. Planeringen utgår 

från en skönlitterär text som läraren har läst högt i klassen. Elevernas uppgift är 

att skriva fyra texter utifrån bokens handling. Läraren har gett förslag på vilka 

delar som ska vara med i texten. Dessa ska eleverna även använda när de gör sin 

egen tankekarta. Det utkast eleverna ska skriva utifrån sin tankekarta, lämnas in 

till läraren för rättning. Medan läraren rättar texten ritar eleverna en bild. Det 

finns inget uttalat förslag till efterarbete mer än att eleven ska renskriva sin text 

                                                             
24 Detta lektionsförslag bygger på ett webbaserat material som finns på www.liber.se . Materialet innehåller ett 

antal tips på lektioner och förslag på hur lärare kan stimulera eleverna. Det innehåller inspelade lektionsavsnitt 

och intervjuer m.m. Denna sajt är uppbyggd av läromedelsföretaget Liber.  
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efter det att läraren har rättat texten. Det finns inte heller någon uttalad 

mottagare mer än att texten ska arkiveras i elevens mapp.  

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren läser ur den bok som eleverna ska utgå ifrån när 

de skriver. Till varje skrivuppgift (4st) finns förslag på 

frågeställningar eller ord som eleverna ska ta med i sina 

berättelser. ”Låtsas att du är en mäklare som ska sälja 

huset och skriv en säljande text…”. ”Medan du väntar på 

att få din kladd rättad ritar du en bild som hör till din 

annons”. ”När du får tillbaka din kladd skriv rent den på 

randigt eller vitt papper”. ”Samla allt i din gula SV-mapp 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna gör en tankekart utifrån de förslag som läraren 

satt upp.  

Skrivande Eleverna skriver en kladd utifrån tankekartan och lämnar 

in till läraren för rättning 

Uppföljning Eleverna förvarar texten i en speciell pärm för svenska. 

Texttyp Berättande, beskrivande 

Explicit funktion Kontroll av bokens innehåll, eleverna tränar att skriva 

berättelser på egen hand. Betoning på grammatiskt 

rättade texter som inte har som syfte att kommuniceras 

med andra än läraren. 

Lektion 27 

Lektionsförslaget utgår från en bok som ger olika förslag på skrivövningar. Detta 

förslag handlar om hur eleverna kan beskriva ett möte. Ett möte mellan figurer 

som aldrig tidigare mötts. Lektionsförslaget följer innehållet i förslaget i 

Skrivboken25 men ordvalet är omarbetat och utvidgat med mer precisa 

anvisningar om vilka som möts. Läraren beskriver att eleverna i klassen har två 

skrivböcker som de använder på lite olika sätt. Den ena boken använder eleverna 

för att dokumentera olika tips kring vad de ska tänka på när de skriver. Dessa tips 

skriver eleverna antingen in för hand eller får kopierade som klistras in. I 

ovanstående förslag ska eleverna skriva vad de ska tänka på när de ska beskriva 

ett möte. I den andra skrivboken skriver eleverna sitt utkast. Ingen mer 

information om fortsättningen av skrivhändelsen finns i planeringen. 

 

 

                                                             
25 Boken är skrivet av Lasse Ekholm och heter Skrivboken (1997) Opal. Denna skrivövning finns beskriven på 

sidan 37 i Skrivboken. Bokent innehåller ett utbud av skrivövningar och exempel på hur berättelser kan byggas 

upp steg för steg. Ekholm beskriver själv att boken ger tips på olika skrivlekar och hur skribenten kan steg för steg 

bygga upp en berättelse. 
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Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren beskriver olika förslag på figurer som aldrig mötts 

och som eleverna kan skriva om. Stödfrågor till vad texten 

kan innehålla. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

 

Skrivande Skriva en berättelse 

Uppföljning  

Texttyp Berättande 

Explicit funktion  

Lektion 28  

Att skriva berättelser är temat för detta arbetsområde. Eleverna presenteras 

förslag på hur de kan beskriva olika personer, platser, händelser och möten. Efter 

genomgång av de olika momenten ska eleverna skriva en egen berättelse. 

Lektionsförslaget innehåller ett antal lektioner som inleds med att läraren 

resonerar kring olika sätt att skriva beskrivande texter. Det finns många förslag 

till eleverna hur de ska beskriva olika personer, miljöer, händelser och möten. 

Elevernas uppgift innan skrivandet är att läsa igenom och ta hjälp av de 

nedskrivna förslagen. Eleverna vet vilka som är textens mottagare och hur 

texterna ska publiceras. Alla skrivförslag berör hur eleverna kan utveckla texten 

och sin genremedvetenhet. Det finns även i den målbeskrivning som läraren har 

sammanställt, mål som riktar sig mot att eleven ska” utveckla sin skrivlust, sin 

förmåga att bearbeta sina texter, öka sina kunskaper i grammatiska färdigheter”. 

I planeringen framgår inte hur arbetet för att nå dessa mål ska genomföras. 

Utifrån den skriftliga planeringen kan inte något om att arbeta med skrivandet 

som en process utläsas. Däremot kommer eleverna under ett antal förberedande 

lektioner att få bekanta sig med olika delar av en text som benämns moment. 

Dessa moment består av att eleverna ska beskriva olika företeelser. Eleverna 

arbetar med de olika momenten som i den avslutande uppgiften ska resultera i en 

berättelse. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren har nedtecknat ett antal skriftliga tips på hur 

eleverna kan göra mer levande beskrivningar och använda 

sig av dialoger i skrivandet 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Läsa igenom de tips och förslag som läraren sammanställt 

Skrivande Eleverna skriver olika beskrivningar och dialoger 

Uppföljning Eleverna ska läsa upp sina texter för klassen och för yngre 

elever på skolan. 

Texttyp Beskrivande, berättande 
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Explicit funktion Utveckla skrivlust, bearbeta texter, skriva för hand och att 

använda olika skiljetecken och talstreck.  

Lektion 29 

Lektionsförslaget beskriver arbetet med tidningar. Eleverna ska var och en 

producera en tidning med de texttyper/ inslag som vanligtvis förekommer i en 

dagstidning. Arbetet pågår under 10 veckor. Lektionsförslaget handlar om att 

eleverna ska kunna hantera de olika texttyper som finns i en dagstidning. Varje 

vecka har läraren en genomgång av vad som är typiskt för en viss texttyp som 

förekommer i tidningar. Allt från artiklar, sportreferat till familjenyheter. För att 

inspirera eleverna till det egna skrivandet får de i uppgift att varje dag läsa 

dagstidningen hemma och ta med Veckans nyhet som eleven bearbetat hemma så 

att den blir intressant för de andra att lyssna till. Eleverna uppmanas att absolut 

inte läsa innantill vid presentationen för klassen.  

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren inleder med en faktalektion om tidningshistorik. 

Talar om texttyper, likhet - skillnad. Läraren har klippt ut 

bilder och rubriker som eleverna kan ta hjälp av för sitt 

skrivande. Läraren har sammanställt typiska drag för hur 

man kan skriva en nyhetsartikel. Till den muntliga 

nyhetsrapporteringen finns förslag på vad eleverna ska 

tänka på när de presenterar den. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna ska hemma läsa dagstidningar och varje vecka 

muntligt berätta i klassen en nyhet de läst.  

Skrivande  

Uppföljning Resultera i en egen tidning 

genrer Alla förekommande texttyper i en dagstidning 

Explicit funktion Producera olika typer av texter och veta vad som är typiskt 

för dem med inriktning mot de texttyper som förekommer 

i en dagstidning. 

Lektion 30  

Lektionsplaneringen beskriver vad forskning är och vad som kännetecknar 

forskning. Läsaren av lektionsförslaget ges ingen ytterligare information kring 

vilka kännetecken som det i själva verket skulle tänkas handla om. Detta 

lektionsförslag som handlar om vad forskning innebär inleds med att lärare och 

elever samtalar om vad forskning är och för att visa på vad som utmärker 

forskning gör lärare och elever en gemensam mind-map på tavlan. Läraren ger 

exempel på frågeställningar som eleverna får fundera över och besvara. Läraren 

ger exempel på vad forskning har lett till. Efter det får eleverna göra en egen 

mind-map där de använder en faktatext och tar ut stödord. Läraren fortsätter att 
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introducera forskning genom en del övningar där svaren inte är helt givna. När 

eleverna ska börja skriva arbetar de i grupper men skriver enskilt och får välja på 

två förslag hur de vill arbeta med uppgiften. Antingen utgår de ifrån ett 

frågeformulär som läraren sammanställt eller så får de arbeta sig igenom ett antal 

”uppdrag”. Forskningstexten kommer att betygssättas av läraren och eleverna 

uppmanas att hjälpa varandra med att rätta texterna innan läraren gör den 

slutgiltiga rättningen. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Klassen diskuterar vad de tycker är forskning. Gemensam 

mind-map på tavlan om ett för eleverna känt föremål. 

Läraren använder olika sätt att förevisa forskningens 

syfte. De indelade grupperna får varsitt uppdrag och 

material. ”För att ingen ska arbeta alltför långt i förväg 

kommer det att finnas gott om extrauppgifter som 

individen själv kan arbeta med i klassrummet. Dessa 

uppgifter är givetvis språkutvecklande och kommer stå 

tillgängliga”. ”Lämna in uppgifterna för rättning av 

läraren”. ”Prov på framförallt det egna 

forskningsområdet”. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

Eleverna får göra en egen mind-map utifrån en skriven 

text. De uppmanas att ta ut den viktigaste informationen 

ur texten. Eleverna arbetar i grupper om tre-fyra. Varje 

grupp får ett ämne som de ska forska om. Grupperna ska 

också skriva ett kontrakt om vilka regler som ska gälla i 

gruppen.  

Skrivande Det finns två förslag. Antingen får eleverna ett häfte med 

frågor som de ska besvara eller så får de ett 

uppdragskuvert varje vecka. Uppdragen är sju till antal 

och de första tre handlar om att sortera och söka fakta och 

upprätta en mind-map. Uppdrag fyra handlar om att alla i 

gruppen skriver var sin faktatext utifrån sin mind-map. 

Efter det byter de texter mellan varandra i gruppen och 

rättar stavfel.  

Uppföljning Efter att eleverna rättat varandras texter lämnar de in till 

läraren för ytterligare rättning. Det sjunde uppdraget 

innebär att eleverna rättar de korrigeringar som är gjorda 

och lämnar in texten igen till läraren En presentation av 

resultatet för de andra eleverna eller enbart för läraren. 

Texttyp Vetenskapligt skrivande 

Explicit funktion Bli bekant med vad forskning är. En del av urvalet vid 

betygssättning i svenska. 
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Lektion 31  

Lektionsförslaget består av ett temaarbete som ska pågå i fyra veckor under 

sammanlagt 15 lektioner a´40-60 minuter. Temat är ämnesövergripande och 

ämnena svenska, matematik, historia samt estetiska uttrycksformer ingår. Av de 

15 lektionerna är det två som direkt handlar om att eleverna ska skriva. De övriga 

lektionerna är flera som handlar om att eleverna ska tillverka saker eller att de 

ska lösa en del matematiska problem eller titta på film. Lektionsförslaget har 

uppställda mål för temat som bygger på läroplanen (Lpo94, 2000) och på 

kursplanen för de naturorienterade ämnena på högstadiet. Innan de två 

skrivtillfällena har eleverna på olika sätt bearbetat temainnehållet. De har använt 

sig av att lyssna, läsa, tala, samtala, illustrera med hjälp av bilder, räkna och 

lyssnat på föreläsningar. Vid det första skrivtillfället utgår läraren från ett brev 

som klassen har fått och som läraren själv har författat. Läraren fortsätter med att 

förevisa hur ett brev skrivs och ger eleverna olika tips på vad de kan tänka på när 

de skriver brev. I denna första skrivuppgift är det läraren som är mottagare av 

brevet och det framgår ingenstans att brevskrivandet har något ytterligare 

användningsområde. Det ingår ingen form av elevsamtal och tiden för uppgiften 

är begränsad. Inbyggt i uppgiften finns som extrauppgift att de som hinner får 

rita en bild till. Vid skrivtillfälle två ska eleverna utifrån en film de tidigare sett 

kunna hämta skrivinspiration om de inte själva vet vad de vill skriva om. De som 

har egna idéer får fritt skapa sin text. För att ytterligare motivera eleverna har 

läraren tagit med sig ett paket som innehåller en ”fantasipryl” som kan 

förknippas med innehållet i temat. I paketet finns också ett medföljande brev som 

ska hjälpa eleverna att skriva en beskrivande text. Läraren finns med som stöd 

under hela skrivprocessen. Som avslutning får de elever som vill läsa upp sin text 

och om ingen känner för att redovisa vad han/hon skrivit, tar läraren på sig rollen 

som tolkare av föremålet, för att motivera någon eller några elever att dela med 

sig till de andra, vad de skrivit. 

Explicit 

instruktion från 

läraren 

Läraren introducerar det första skrivtillfället med att läsa 

upp ett brev som klassen fått. Läraren går igenom vad som 

utmärker ett brev. Det andra skrivtillfället utgår från att 

ett föremål har kommit till klassen. Eleverna har sett en 

film som inspiration till skrivuppgiften. Läraren har en 

genomgång av hur man beskriver saker och en genomgång 

av användbara begrepp. ”Varje grupp fick ett 

lektionstillfälle att träna på att redovisa med 

lärarhandledning”. 

Förberedelser 

innan skrivandet 

från eleven 

 

Skrivande Eleverna skriver var sitt svarsbrev och ritar en bild till. 
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Uppföljning Eleverna lämnar in sina brev till läraren. 

Vid det andra skrivtillfället får eleverna läsa upp sin text i 

klassen (de som vill).  

Texttyp Berätta, beskriva 

Explicit funktion Genom att arbeta tematiskt väcka elevernas intresse för 

sin omvärld.  
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Analys 

Vid analysen används Ivanic skrivdiskurser och Malmgrens 

svenskämneskonceptioner. För att analysera lektionsförslagens uttalade eller 

outtalade syfte/avsikt och mål används den didaktiska frågan Varför. Analysen 

redovisar i tur och ordning vilket svenskämne som dominerar. Vidare vilka 

texttyper som förekommer i förslagen. Olika utgångspunkter för 

skrivuppgifterna och hur de föreslås kunna genomföras. Sist i analysen 

behandlas hur interaktionen i skrivundervisningen mellan olika intressenter i 

klassrummet behandlas i lektionsförslagen. 

Vilket svenskämne 

Skrivandet som färdighet och/eller förmåga 

I materialet finns exempel på att läraren i sina lektionsförslag ger mottagande 

lärare uttalade motiv för att kunna tillämpa den aktuella skrivuppgiften i den 

egna undervisningskontexten. Men det är betydligt vanligare att mottagande 

lärare förutsätts kunna förankra och själv bedöma avsikten med uppgiften. I 

samtliga lektionsförslag finns sannolikt, en didaktisk idé om att 

skrivuppgifterna ska bidra till att utveckla elevernas skrivande. 

Skrivuppgifternas utformning visar att färdighetstränande moment ges 

företräde även när det handlar om så kallat ”fritt skrivande”. Av 

lektionsförslagen framgår vilken skriftspråklig förmåga och vilka färdigheter 

som eleverna förväntas både ha och utveckla. Vidare kan noteras att det i 

lektionsförslagen ofta påpekas vikten av att eleverna skriver med en snygg 

handstil. Här kan noteras att endast tre av förslagen (lektion 23,28 och 31) visar 

att läraren hämtar argument från läroplan eller annan litteratur. Här igenkänns 

ett tydligt mönster som speglar en syn på skrivande som en färdighet där form 

föregår innehåll, och produkt föregår process. I instruktionerna till yngre elever 

handlar det företrädesvis om att eleverna ska träna sina färdigheter att använda 

punkt och stor bokstav när de skriver, eller när de ger respons på varandras 

texter. Ivanic (2004) beskriver detta som en färdighetsdiskurs där skriftkoden 

och grammatiska regler får större utrymme än innehållet och skrivhändelsen. I 

materialet tycks den grammatiska förmågan tas för givet att eleverna redan har. 

De lektionsförslag som i sin förklaring/beskrivning direkt uttalar att eleverna, 

när de har skrivit utkastet till berättelsen, ska kontrollera handstil och 

grammatiska färdigheter, uttrycker detta till exempel genom att beskriva i 

instruktionen att eleverna ska: ”Läsa igenom berättelsen och tänk på att skriva 

punkt och stor bokstav, titta igenom om du har stavat rätt” (lektion 3). 

”Renskriv med prydligaste handstil, i blyerts” (lektion 7). Detta är exempel på 
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instruktioner till eleverna som förekommer frekvent i lektionsförslagen. De 

äldre eleverna uppmanas förutom att sätta ut punkt och använda stor bokstav 

att även beakta andra skrivtekniska och grammatiska regler. Instruktionerna i 

lektionsförslagen som vänder sig till äldre elever innehåller flera preciserade 

instruktioner om vilka färdigheter eleverna förväntas granska i sin egen eller i 

andras texter. I lektion 4 beskrivs ingående vad eleverna förväntas kontrollera i 

sin text med avseende på form, bland annat ska eleverna visa att de kan 

använda citattecken på ett korrekt sätt och behärska att skriva dialoger. 

Lektionsförslaget betonar vidare att eleverna muntligt ska kunna beskriva en 

skrivprocess. Genom att kunna beskriva skrivprocessens olika delar muntligt, 

förväntas eleverna visa att de både har färdighet och förmåga att skriva en text 

utifrån skrivprocessens olika faser (Strömquist 2010). Även om det i 

instruktionen skrivs fram att eleverna ska arbeta med skrivandet som en 

process där både innehåll och form bearbetas, beskrivs i första hand hur 

eleverna ska utveckla den formella kompetensen. I andra hand hur de genom att 

hantera skrivprocess, kunna utveckla sin färdighet att skriva (lektion4). Det 

självständiga skrivandet ges företräde framför de gemensamma lärtillfällen som 

Malmgren (1996) belyser vikten av. För att stödja elevernas språkutveckling är 

det av betydelse att deras texter får möjlighet att kommuniceras med andra 

(Lundgren 2013). Elevernas textproduktion enligt Malmgren (1996) bör ingå 

som ett funktionellt verktyg för att stärka elevernas språkutveckling.  Detta är 

väl förenligt med Cummins(2000) som menar att elevernas kognitiva utveckling 

stärks genom att de får möjlighet att samtala om autentiska texter. I mötet med 

många elever som inte tycker om att skriva beskriver Calkins (1994) att deras 

erfarenhet av skrivande har handlat om att följa grammatiska regler och att 

skriva snyggt. Eleverna har inte fått möjlighet att förstå att de har något att 

berätta utan bara hur de ska skriva. Calkins (1994) menar att det kan vara 

förödande för elevernas fortsatta skrivlust.  

Även om en uppgifts uttalade avsikt är att utveckla förmågan att beskriva olika 

företeelser är den första uppmaningen till eleverna, som i lektionsförslag 22 att 

det är de formella färdigheterna som står i blickpunkten.  

”Beskriv med fullständiga meningar i din svenskabok. Tänk på stavning, språk 

och handstil”  

Skrivuppgift 1: Personbeskrivning 

Skrivuppgift 2: Miljöbeskrivning 

Skrivuppgift 3: Beskriv handling  

Skrivuppgift 4: Avslutande tankar 

(Lektion 22) 

 

I ovanstående instruktionen finns inget beskrivet hur eleverna ska utveckla 

textinnehållet. Instruktionen innehåller uppmaningar rörande handstil och 
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grammatik och att det är en beskrivande text eleverna ska skriva. 

Lektionsförslaget innehåller inte några instruktioner till de lärare som väljer att 

använda förslaget om vad som är upprinnelsen till förslaget och hur förarbetet 

har sett ut. Det vilar därför ett stort ansvar på den lärare som väljer att använda 

lektionsförslaget att utveckla idén till den egna undervisningskontexten.   

 

I mitt undersökta material handlar det i instruktionerna till eleverna, på alla 

stadier, om ett färdighetsorienterat svenskämne även om det framställs som att 

betoningen ska ligga på att utveckla innehållet i texterna. De förslag och idéer 

på hur innehållet i texten kan utvecklas handlar i de allra flesta fall om att 

eleverna ska ge varandra respons på utkastet. Det som går som en röd tråd 

genom alla förslagen är att eleverna uppmanas att skriva texten med egna ord 

om än, med i vissa fall, tämligen precisa direktiv. Avsikten med skrivuppgifterna 

handlar i många fall om färdigheten att skriva korrekt och att texten ska 

renskrivas för hand eller i förekommande fall på dator. Det är rimligt att anta 

att om eleverna har färdigheten att på ett vedertaget sätt hantera stavning, 

språk och handstil och uppfyller gällande läroplans krav/mål så är denna 

uppmaning till eleverna sannolikt snarast att betrakta som en påminnelse. För 

de elever som är i svårigheter eller har ett annat modersmål än svenska skulle 

denna uppmaning behöva utvecklas. Cummins (2000) menar att elever som har 

ett annat modersmål än svenska och elever som är i svårigheter behöver börja 

på en nivå där texten är tämligen kontextbunden och kräver liten kognitiv 

förmåga. Det är lärarens uppgift att hjälpa eleverna till att utveckla en högre 

kognitiv nivå där elevernas texter blir mer och mer utvecklade och inte så 

kontextberoende.  

När lärare väljer att hantera svenskämnet som en färdighet, där självständigt 

arbete i kombination med färdighetstränande moment styr utformningen av 

den undervisning som bedrivs i klassrummet, får det konsekvenser för hur 

skrivhändelserna kommer att utformas (Ivanic 2004). Svårigheter som kan 

uppstå när lektioner delas mellan lärare på distans är att lektionsförslagen blir 

allt för generella och att innehållet i lektionsförslagen inte ingår i ett vidare 

sammanhang (Magnusson & Malmgren & Nilsson 2013). Detta medför att det 

ställer stora krav på den mottagande läraren att kunna revidera 

lektionsförslaget till den aktuella kontexten där lektionen ska genomföras. Krav 

som i sin tur direkt kan kopplas till goda didaktiska kunskaper i och om ämnet. 

Inget av lektionsförslagen ger förslag på någon form av uttalad 

individanpassning vare sig till elever med särskilda behov eller för elever med 

annat modersmål än svenska. Lektionsförslagen är framskrivna så att alla elever 

i klassen skriver utifrån en i förväg tänkt gemensam utgångspunkt. Det som 

finns beskrivet om någon form av individualisering är i lektionsförslag 30 som 

antyder någon form av tidsmässig individanpassning Det framgår samtidigt att 

det är viktigt att eleverna hålls samman. ”För att ingen ska arbeta alltför långt i 
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förväg kommer det att finnas gott om extrauppgifter som individen själv kan 

arbeta med i klassrummet. Dessa uppgifter är givetvis språkutvecklande och 

kommer stå tillgängliga” (Lektion 30). Hur dessa språkutvecklande uppgifter är 

konstruerade finns det ingen beskrivning av. Den lärare som använder 

lektionsförslaget måste bedöma vilka språkutvecklande arbetsuppgifter som är 

lämpligt i den egna klassen.  

Med hänvisning till Shulman (1987) och hans uttryck Transformation handlar 

det om att läraren måste förbereda undervisningen så att ämnesinnehållet klart 

definieras. Vidare handlar det om hur läraren väljer att presentera 

ämnesinnehållet och göra lämpliga val, utifrån den rådande kontexten. Läraren 

måste också kunna anpassa sin undervisning till elevernas olika förutsättningar. 

Då det i lektionsförslagen i min studie inte framgår om någon form av 

individanpassning skett i genomförandet av lektionen, måste varje lärare som är 

mottagare av lektionen göra egna aktiva val utifrån sin ämnesdidaktiska 

kunskap och rådande situation i klassen. Shulman (1987) menar att dessa val är 

avhängiga av vilken kunskaps- och människosyn den enskilde läraren har. Den 

forskning som bedrivs inom språk, läsning och skrivande är inte enig om hur 

undervisning i svenskämnet bäst bör utformas. Detta leder till att olika 

maktfaktorer kan styra undervisningen utifrån andra premisser än forskning 

(Thavenius 1999). Med hänvisning till Ivanic (2004) skrivdiskurser och 

Malmgren (1996) ämneskonceptioner pekar en majoritet av lektionsförslagen i 

studien på att skrivandet betraktas som en färdighet som eleverna tränar genom 

ett självständigt skrivande och där handstil och grammatiska inslag prioriteras, 

på bekostnad av att betrakta skrivandet som en i klassen gemensam process.  

Lektionsförslagen beskriver i många fall betydelsen av ett skrivande för att öka 

elevernas färdighet att skriva formella och välskrivna texter där elevernas egen 

förmåga att utveckla sitt självständiga skrivande efterfrågas. Street (2001) 

däremot aktualiserar distinktionen mellan färdighet och förmåga och beskriver 

fyra förmågor som eleverna behöver få tillägna sig för att kunna delta i ett 

demokratiskt samhälles förändringsarbete. Han menar att eleverna måste 

kunna uttrycka sig med hjälp av olika medier och i olika situationer. Vidare att 

eleverna får tillgång till olika literacypraktiker, kunna bearbeta olika texttyper 

och att kunna använda grammatiska regler (Street 2001). I min studie visar 

lektionsförslagen att eleverna får möjlighet att använda grammatiska regler och 

i viss mån bearbeta i huvudsak berättande texter med betoning på att utveckla 

beskrivande inslag. När det gäller den mångfald av uttrycksformer som Street 

(2001) beskriver, visar mitt material att eleverna skriver för att användas i en 

skolkontext och de skrivverktyg som förekommer är penna och dator. 

Lektionsförslagen följer en tämligen likartad linje. Eleverna skriver för att 

uppöva vissa färdigheter och vad som ska tränas styrs företrädesvis av förslag 
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och val av läraren. Det är läraren som styr vilka informationskanaler som ska 

användas och hur texten ska vara utformad.  

Texttyper 
 

Bland lektionsförslagen fördelar sig de olika föreslagna texttyperna på 22 

berättande texter och i några av dessa poängteras beskrivande inslag. Förslag på 

faktatext finns i ett av förslagen och i ett annat ska eleverna skriva en 

”faktakryddad skönlitterär text” (lektion18)26. Det finns ett förslag på hur 

eleverna ska skriva en dikt och ett förslag hur eleverna ska skriva och arbeta 

med en vetenskaplig text. De fem förslag som återstår har lite mer övergripande 

karaktär på skrivande. Det finns lektionsförslag som innehåller ”skrivtips”, 

muntlig förberedelse av skrivprocessarbete och att träna formalia och att skriva 

en tidning med många texttyper. 

 

Tabell 3. Fördelning av texttyper i de 31 lektionsförslagen 

 

Berättande texter 22 

Faktatext  2 

Poesi  1 

Vetenskaplig text 1 

Övrigt   5 

 Berättande/beskrivande texter 

Bland de lektionsförslag som ingår i studien, är den vanligast förekommande 

texttypen, berättande texter med olika beskrivande inslag av händelser, miljöer 

eller personer (se tabell 2). Eleverna ska bland annat genom att producera 

texter med olika beskrivande inslag introduceras i hur personer, miljöer och 

händelser kan utvecklas. Lektionsförslagen 1,8,10 och 28 är exempel på hur 

läraren har introducerat och gett förslag på hur eleverna kan utveckla sina olika 

beskrivande inslag i texten. Eleverna får under ett antal förberedande lektioner 

enskilt träna på att skriva olika delar, som kan ingå i en text vilket ska leda fram 

till att eleverna som slutprodukt ska skriva en berättande och beskrivande text. 

Eleverna har också tillgång till ett skriftligt underlag med tips och förslag som 

läraren sammanställt. I dessa förslag uttrycks ett mer atomistiskt sätt att se på 

lärande. Förslaget bygger på att eleverna lär sig en bit i taget för att nå 

slutmålet, vilket här betyder att kunna skriva en berättande text. Mycket av den 

språkforskning som bedrivs pekar på vikten av att snarare eftersträva att 

                                                             
26  Detta lektionsförslag utgår från att eleverna läser en faktabok om ett djur och läraren läser en skönlitterär bok 

om ett djur. Efter det är uppgiften för eleverna att utgå från fakta, men skriva en fiktiv historia Då det inte är en 

texttyp som tillhör en vedertagen typ av text har jag bedömt att lektionsförslaget är menat som en faktatext med 

fiktiva figurer och i tabellen placerat in det under faktatexter. 
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hantera lärande ur ett mer holistiskt synsätt (Skolverket 2010; Liberg et al 2010; 

Thavenius 1999; Malmgren 1996; Fast 2007; Dysthe 1996; Schmidt & 

Gustavsson 2011).  

Lektion 13 visar ett annat exempel på hur planeringen kan se ut där avsikten är 

att utöka elevernas kunskap i att skriva beskrivande texter. Läraren börjar med 

att låta eleverna muntligt tillsammans bygga ut beskrivningar av olika föremål, 

för att förbereda eleverna för att skriftligt kunna utveckla olika beskrivande 

inslag i sina texter. I lektion 13 är det ett muntligt förberedelsearbete där det 

inte beskrivs hur detta utnyttjas i ett senare skede när eleverna ska skriva. Björk 

& Blomstrand (1999) menar att det har stor betydelse för eleverna att det ges 

möjlighet till samtal, både mellan elever och med läraren, för elevernas 

kunskapsutveckling. I lektion 13 sker introduktionen muntligt för att eleverna 

gemensamt ska öva sig att utveckla beskrivande inslag i en text. Då det inte 

finns någon del i instruktionen som beskriver hur detta utnyttjas av läraren i 

skrivsituationerna tillsammans med eleverna är det inte möjligt att uttala sig 

om vilka tänkbara lösningar som förslaget slutligen inspirerar till.  

Faktatexter 

Lektionsförslag 14 är det förslag som handlar om att eleverna ska skriva en 

faktatext. De fakta som eleverna ska använda utgår från texter som läraren har 

valt (2 från böcker och 3 från internet). Det handlar inte om att eleverna själva 

via litteratur eller nätet väljer vilka texter de anser vara relevanta, det är läraren 

som har hela kontrollen över materialet (Cummins 2000). Elevernas arbete 

består i att ur alla dessa faktatexter själva välja ut de fakta som de anser sig 

behöva, för att skriva den egna texten. De fakta eleverna väljer att ta med skriver 

de ner i en tabell för att använda när de skriver sin text. Eleverna uppmanas att 

förhålla sig kritiska till irrelevanta fakta och göra egna val. Det kan vara rimligt 

att anta att den lärare som publicerat lektionen har god kännedom om de egna 

elevernas kognitiva nivå. Då det inte finns några förslag på vilka texter som 

används måste även mottagande lärare inneha en god kännedom om den egna 

klassens kunskapsnivå, för att kunna göra ett lämpligt urval av texter. Det andra 

lektionsförslaget som berör skrivandet av faktatexter är förslag 18 där eleverna 

utgår från en faktatext de själva läst och en skönlitterär bok om djur som 

läraren läst. I förslaget ges exempel på en skönlitterär bok, som läraren som 

använder förslaget kan läsa. Då lektionsförslaget vänder sig till elever på alla 

grundskolans stadier är det rimligt att anta att mottagande lärare måste anpassa 

bokval utifrån den egna klassen. Eleverna ska utifrån litteraturläsningen författa 

en ”skönlitterär faktatext”. Detta förslag vänder sig till åk 1-9 och sannolikt 

kommer texternas innehåll att påverkas, beroende på om de inspirerats av 

faktatexten eller den skönlitterära texten.  
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Då det inte förekommer så många lektionsförslag som handlar om att skriva 

faktatexter kan en förklaring vara att det inte är så vanligt förekommande att 

faktatexter skrivs i svenska utan att faktatexter produceras i andra ämnen som 

samhälls- och naturkunskapsämnen. En annan förklaring kan vara att de texter 

som publiceras under rubriken svenska inte beskriver hur och om de ingår i 

något ämnesövergripande arbete, utan de beskrivs som specifika skrivuppgifter. 

Utgångspunkter för skrivuppgifter 

Skönlitteratur som utgångspunkt 

En vanligt förekommande utgångspunkt i förslagen till skrivuppgift, hör ihop 

med att eleverna har läst en skönlitterär bok. Av instruktionerna framgår att 

innehållet i boken ska inspirera eleverna till att själva producera en kreativ, 

berättande fiktiv text. I de förslag då texten utgår ifrån läst litteratur eller film, 

har läraren förberett frågeställningar som eleverna ska utveckla med egna ord. 

Eleverna ska i skrivuppgiften, antingen svara på de frågor som läraren 

sammanställt ur boken/filmen eller författa en egen berättelse med anknytning 

till bokens/filmens innehåll. Lektion 17 utgår från en bok eleverna har läst och 

till varje kapitel har läraren sammanställt ett antal frågor som eleverna ska ta 

stöd av i sitt eget skrivande. Exempel på frågor: ”Vad får man reda på om Mr. 

Toms liv som det såg ut innan William kom till honom? Ge exempel från boken 

och beskriv sedan hur du tror att han levde innan William kom till honom” 

(Lektion 17). Frågorna är både tydligt kopplade till handlingen i boken och till 

att eleverna ska göra egna antagandet om vad de själva tror. När det handlar om 

de frågor som är direkt kopplade till bokens handling finns det tydligt 

framskrivet i instruktionen vikten av att eleverna ger exempel ur boken, när de 

besvarar de frågor, som läraren har konstruerat. Med hänvisning till Ivanic 

(2004) skrivdiskurser visar frågorna i lektionsförslaget på en stark bindning till 

färdighetstränande moment, där lärarens frågor ska besvaras med direkta 

exempel ur boken. Även om den skönlitterära textens innehåll ska inspirera 

eleverna till eget skrivande påverkar sannolikt de frågor som läraren förberett, 

elevernas textinnehåll. Oavsett detta är det likväl vad den mottagande läraren 

väljer att ta med sig in i det egna klassrummet som avgör. Mötet mellan det 

enskilda lektionsförslaget, det specifika klassrummet och den undervisning som 

dominerar i den egna undervisningspraktiken, kommer att påverka hur 

lektionsförslagen genomförs och vilka kunskaper det i förlängningen kommer 

att leda till hos eleverna.  

Ytterligare ett exempel på skrivuppgifter som utgår från en skönlitterär bok är 

lektion 19. Skrivuppgiften utgår från fem olika ämnesförslag från handlingen i 

boken. Eleverna ska skriva en berättande text och till sin hjälp har de flera 

underfrågor till varje ämnesförslag. Eleverna har också ett sjätte alternativ och 
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det är att de utöver de fem förslagen kan välja att skriva om något annat ur 

boken, om de talar om för läraren vad det ska handla om. Även om det sjätte 

förslaget öppnar upp för att eleverna kan göra ett eget val, ger instruktionen 

anvisningar om att innehållet ska referera till boken. Eleverna får detta som en 

hemuppgift och renskrivningen sker i skolan. Ett av ämnesförslagen att välja 

bland, efterfrågar att eleverna ska ”Berätta om farfar Johans liv. Var växte han 

upp, hur såg hans uppväxt ut, vad har han jobbat med innan han blev gammal 

och hur träffade han Johanna?” (Lektion 19). De uppgifter som konstruerats i 

lektionsförslaget handlar alla om att eleven, efter att ha läst boken, ska kunna 

återge delar ur den. Här finns direkta förslag på frågor kring texten som eleven 

kan använda som stöd. Inferensfrågor som på ett eller annat sätt syftar till att 

tillvarata elevernas erfarenheter och som indirekt belyser mänskliga villkor, 

attityder och föreställningar förekommer inte i sammanhanget.   

Läsning av skönlitteratur tenderar i sammanhanget att hanteras som ett 

färdighetstränande moment för att uppöva färdigheten att kunna hitta fakta i 

texten, snarare än att erbjuda läsning där eleverna får möjlighet att själva 

reflektera över textinnehållet. Idén med att ställa frågor som berör innehållet i 

den lästa texten blir då snarast ett medel för läraren att kontrollera att eleverna 

verkligen har läst boken. Då frågorna är ställda så att de kan besvaras genom att 

eleverna läst boken, vill läraren sannolikt förvissa sig om att eleverna gjort sin 

”läxa” eller genomfört sin uppgift. Inferensfrågor som kan ge svar på varför 

eleverna uppfattar delar av innehållet i boken positivt, provocerande, 

inspirerande eller problematiskt förekommer inte. Här finns en uppenbar risk 

om förslaget efterföljs att textnära frågor uppmuntrar eleverna att använda 

vissa lässtrategier och exkludera andra, att söka svar snarare än att formulera 

frågor utifrån texten (Hundeide 2001).  

Ett tredje exempel på skönlitteratur som utgångspunkt för skrivandet handlar 

om att läraren har läst en bok som heter Den stora spökräddningen högt för 

klassen. Det framgår inte i lektionsförslaget om det förekommit några 

diskussioner i klassen om innehållet i boken, eller om innehållet har bearbetats 

på något ytterligare sätt innan eleverna tar sig an de olika skrivuppgifterna. 

Lektionsförslaget består av fyra skrivuppgifter27 där den första skrivuppgiften 

följer eleverna efter att de har lyssnat till de två första kapitlen i boken. 

Förslaget beskriver att eleverna ska skriva en egen text där de gör en 

miljöbeskrivning av ett fiktivt spökhus 

De explicita instruktioner som eleverna har tillgång till är: ”Gör en tankekarta 

om hur huset ska vara och ta med följande saker: 
                                                             
27 I min resultatredovisning är de redovisade som lektion 26. Jag har valt att redovisa dem under en gemensam 

punkt då de har stora likheter i upplägget. Alla uppgifter utgår från boken Den stora spökräddningen. av Eva 

Ibbotsson. 
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– vilken sorts hus 

– hur stort 

– hur ser det ut på utsidan 

– hur ser det ut på insidan 

– hur ser det ut runt omkring (t.ex. trädgård, vägar, affärer och  

  så vidare) 

– några saker som gör huset speciellt bra för ”spökena”  

(lektion 26).  

 

Med hänvisning till den forskning som Fast (2007) bedrivit, om och i vilken 

utsträckning elevernas förförståels tas till vara i skolan får antas att denna 

uppgift lämnar utrymme för eleverna att använda sin egen förförståelse och 

föreställningsförmåga kring hur ett spökhus och dess omgivningar ser ut. 

Rubrikerna är inte så detaljerade och går inte att direkt härleda till den lästa 

boken. Eleverna får möjlighet att utifrån sina egna upplevelser och bakgrund 

använda den egna erfarenheten och fantasin som referens 

Det andra lektionsförslaget under samma tema beskriver hur eleverna efter att 

de har lyssnat till de sju första kapitlen ska formulera ett brev som spökfamiljen 

skriver till sina gamla vänner. Till stöd har eleverna fyra rubriker till innehåll de 

kan använda. 

– Var de har varit. 

– Vilka de har träffat. 

– Viktiga händelser 

– Vad de hoppas ska hända (lektion 26) 

 

Det finns ett tillägg till de fyra rubrikerna att om eleverna ”kommer på några 

andra saker” (lektion 26) så får de gärna ta med det i brevet. Uppgiften öppnar 

upp för eleverna att själva ta med de saker som de vill berätta om eller beskriva. 

Även om fakta går att hitta i den lästa texten har eleverna möjlighet att göra ett 

eget urval. Då frågorna är skrivna så att de inte uttalat kräver att eleverna direkt 

hänvisar till det de läst, finns en möjlighet för eleverna att välja de fakta de vill 

ta med i brevet. Denna uppgift är sannolikt mer kognitivt krävande än den 

tidigare (se ovan) då eleverna förväntas kunna, ur den lästa texten, använda för 

eleven relevant fakta för att skriva sitt brev. Här förutsätts att eleverna har 

kunskap om vad som utmärker ett brev och vidare finns en förväntan att 

eleverna är bekanta med och kan hantera de frågetyper som förekommer i 

uppgiften. Uppgiften är till viss del kontextbunden, vilket innebär att eleverna 

har ett visst stöd av den lästa texten och lärarens stödrubriker för hur de kan 

lösa uppgiften (Cummins 2000).  

Den tredje uppgiften bygger på att eleverna har hört de tio första kapitlen ur 

boken och beskriver hur eleverna, med hjälp av 12 ord ur berättelsen, ska 



 

73 
 

författa en egen historia, som innehåller så många av de uppräknade orden som 

möjligt. Denna skrivuppgift får sannolikt en större styrning av innehållet 

beroende på att eleverna utifrån de förutbestämda 12 orden ska skriva en text. 

Orden består av substantiv och adjektiv. 

 

Substantiv Adjektiv 

Spöke Osynlig 

Spindelväv Stinkande 

Huvud Glupsk 

Vampyr Fasansfull 

Eld Darrande 

Vattenpöl  

Viskning  

Uppgiften kan också kräva en hög kognitiv nivå hos barnen om eleverna gör 

jämförelser, omformulerar den information texten ger och gör egna tolkningar. 

Det krävs av den lärare som använder förslaget att hon/han både har kunskap 

om de egna elevernas kunskapsnivå och att de elever som har annat modersmål 

än svenska eller elever som är i svårigheter får adekvat hjälp innan det 

självständiga skrivandet. Uppgiften ser vid en första anblick tämligen basal ut 

men beroende på hur uppgiften presenteras kan den bli svår att hantera för 

eleverna. 

Den fjärde skrivuppgiften handlar om att eleverna ska göra en 

personbeskrivning där de kan välja att utgå från någon av figurerna i berättelsen 

eller att själva hitta på och beskriva en figur. Till denna uppgift finns ett antal 

”saker att ta med”. Även om lektionsförslaget innehåller några övergripande 

idéer på innehåll så som namn, ålder, utseende, egenskaper, speciella förmågor, 

intressen, och familj ges eleverna stor frihet att utforma en egen text. När 

eleverna får denna skrivuppgift har de hört hela berättelsen och det skulle 

kunna ses som en sammanfattning av hela boken men i instruktionen till 

uppgiften finns inget som tyder på att det är en resumé av bokens innehåll, utan 

det är ännu en enskild skrivuppgift. 
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 Alla fyra uppgifterna är mer eller mindre kontextbundna och eleverna har ett 

antal hjälpfrågor eller ord som de kan bygga sin text kring. Det beskrivande 

inslagen har en klar dominans i tre av de fyra förslagen. Med hänvisning till 

Ivanic (2004) skrivdiskurser går tre av de fyra skrivuppgifterna (uppgift 1,2 och 

4) att härleda till det hon kallar genrediskurs där intentionen är att skriva sin 

text så nära den avsedda genrens särdrag som möjligt. Uppgift tre behöver inte 

definieras som en genreuppgift då det är svårt att veta hur eleverna kommer att 

uppfatta och lösa uppgiften.  

Tema som utgångspunkt 

En annan utgångspunkt för elevernas skrivande är olika temaområden. Det är 

rimligt att anta att klassen har arbetat på olika sätt för att förbereda den 

skrivuppgift som läraren i lektionsförslagen väljer att delge andra. Ett 

uppenbart problem med förslagen är att de endast innehåller en avgränsad 

information, rörande specifikt skrivuppgiften. Vilket i sin tur lämnar över ett 

stort ansvar till den lärare som använder förslaget att utforma eller utveckla 

förslaget, till den egna kontexten. Shulman(1987) menar att lärare måste ha 

både ämnesdidaktiska kunskaper och ämneskunskaper för att kunna planera, 

genomföra och utvärdera sin egen undervisning. Med hänvisning till Schulmans 

(1987) resonemang om lärares önskvärda kunskaper, får det betydelse för hur 

lärarna hanterar elevernas texter och temaarbetets idé om att utgå från ett 

innehåll. Eftersom lektionsförslagen hämtas ur sitt sammanhang åligger det den 

mottagande läraren att utifrån sin specifika undervisningsmiljö, utforma 

uppgiften så att den passar in. De teman som förekommer i lektionsförslagen 

handlar om allt från att hantera känslor till rymdresor. Genomgående i alla 

temaförslag är att eleverna får ett antal alternativa rubriker att välja bland, när 

de ska författa sin egen text. Det finns i några av förslagen också möjlighet för 

eleverna att hitta på en egen rubrik. Med exemplen följer indirekt en grundidé 

som berör den komplexa verkligheten som är ämnes- och skolämnesindelad, 

men som samtidigt kan hanteras tematiskt för att undvika fragmentisering. Med 

ett tematiskt arbete följer även per automatik en förskjutning från färdighet till 

innehåll, detta oavsett om läraren själv har reflekterat över detta. 

 I lektionsförslaget som har känslor som tema är rubrikerna som eleverna kan 

välja bland: 

 

 Mitt livs lyckligaste dag 

 Den gången skrattade jag 

 Då var jag verkligen rädd 

 Det är jag rädd för 

 En riktig hjälte 
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 En modig handling 

 Ensam hemma 

 Då blev jag ledsen  

 Eget förslag 

(Lektion 5) 

I skrivförslagen som utgår från ett temaområde betonas beskrivande inslag. 

Eleverna uppmanas att beskriva personer, miljöer, känslor och händelser 

utförligt. Eleverna får ett antal ämnen att välja bland, men det skrivs inte fram i 

förslaget om det sker någon form av introduktion till varje ämne. Ansvaret för 

att skriva en text utifrån valt ämne vilar på varje enskild elev.  

Ett annat exempel beskriver att eleverna utifrån sex sagoingredienser ska skriva 

en berättelse. Läraren ger förslag på vad berättelsen ska innehålla genom att ge 

instruktioner om vilka inslag som ska ingå. ”Du ska skriva en berättelse, i den 

här berättelsen förekommer: 

Ett elakt troll 

En god prinsessa 

Ett magiskt träd 

En önskebägare 

Ett lyckosvärd 

En………… sten” (Lektion 12). 

Uppgiften vänder sig till yngre elever. Lektionsförslaget handlar om att skriva 

en berättelse. Innehållet i de givna instruktionerna ger indikationer på att det 

handlar om att eleverna ska skriva en saga. Med hänvisning till Ivanic (2004) 

beskrivning av olika skrivdiskurser, hamnar denna uppgift under 

genrediskursen där tonvikten i uppgiften ligger på att kunna formulera texter 

enligt de olika genrernas utmärkande egenskaper. I detta fall handlar det alltså 

om att eleverna ska skriva en saga, men detta framgår inte klart i instruktionen 

då saga jämställs med berättelse. Elever kommer ofta till skolan med erfarenhet 

av hur en saga är uppbyggd, genom att de har lyssnat till olika sagor. Vilket kan 

vara en hjälp när de själva ska skriva, då de har fått en modell för hur en saga 

byggs upp (Fast 2007).  

Instruktionerna till eleverna är att de med hjälp av ovanstående rubriker, ska 

skriva en egen berättelse men samtidigt kunna utnyttja sagans klassiska 

element och använda de uppräknade ingredienserna. Lektionsförslaget ger 

genom sina uppräknade förslag till innehåll, sannolikt en påverkan av innehållet 

och därmed minimeras elevernas egen fantasi, när de magiska sakerna redan 

finns specificerade och avbildade. Å andra sidan kan det vara en hjälp för de 

elever som behöver en mer kontextbunden uppgift, genom att de just får 
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styrning av innehållet. Det går inte att utläsa av planeringen om orden har tagits 

fram genom ett gemensamt samtal i klassen eller är ett färdigt förslag från 

läraren. Genom att klassen gemensamt diskuterar de olika rubrikerna, vare sig 

de kommer från en gemensam diskussion i klassen eller från läraren, kan det 

hjälpa de elever som behöver stärka sin kognitiva förmåga. Det framgår dock 

inte om någon form av gemensamt arbete föregår själva skrivandet.  

Skrivprocessen 

Innan skrivandet 

Elevernas skrivande förväntas i flertalet lektionsförslag att de, utifrån det av 

läraren presenterade ämnet själva producerar någon form av tankekarta eller 

ordbank, som stöd för det fortsatta skrivande. I nämnda lektionsförslag skrivs 

det självständiga skrivandet indirekt fram, genom att eleverna var och en ska 

utforma sin egen tankekarta. Det förekommer få förslag som skriver fram 

betydelsen av att textinnehållet förbereds i klasserna innan själva skrivandet. 

Dysthe (2003) menar att för att eleverna ska känna sig delaktiga i sitt eget och 

andras lärande, är det av stor vikt att de känner att deras kunskap efterfrågas 

inte bara av läraren, utan av alla i klassen. I ett av förslagen finns en beskrivning 

av hur skrivuppgiften introduceras genom ett i klassen gemensamt förarbete: 

”Vi hittar gemensamt på ett fantasidjur och gör med hjälp av det en tankekarta 

över vad man kan tänkas vilja veta för att ”lära känna djuret” (Lektion 18). Detta 

är ett av få exempel i mitt material som beskriver att tankekartan är en 

gemensam uppgift. I mycket av den forskning om språkutveckling som bedrivs 

påtalas just betydelsen av att gemensamt i klassen skapa en kunskapsbank, 

innan själva skrivandet för att utveckla elevernas ordförråd och kognitiva 

förmåga (Strömquist 2010; Calkins1994; Schmidt & Gustafsson 2011; Dysthe 

2003). 

 

Av Skolverkets kvalitetsgranskning 1998 (1999) framstår tre 

undervisningsmiljöer i de granskade skolorna. Det framgår att B-miljöer är 

vanligast förekommande i svenska klassrum. Med B-miljö avses ett tvåstämmigt 

klassrum, där det är läraren som initierar ämnet som eleverna ska skriva om. 

Eleverna skriver enskilt och för att besvara frågeställningar från läraren 

(Skolverket 1999). Dysthe (1996) hade redan två år tidigare via sin forskning 

kunnat uppvisa liknande resultat. Det som både Dysthe (1996) och Skolverket 

(1999) beskriver stämmer väl med de resultat som nu ett decennium senare 

framkommit i denna studie. Det är läraren som initierar ämnesvalet och hur och 

vad eleverna ska skriva. Lektionsförslagens innehåll beskriver inte någon 

uppmaning till eleverna att samtala med varandra för att ge uppslag till 

skrivandet. Innan skrivandet förekommer det att klassen gemensamt samtalar 

om uppgiften. Den inledande tankekartans användningsområde är i 
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förekommande fall mer en hjälp för den enskilde eleven att strukturera upp sin 

egen text än att göra en gemensam kunskapsinventering i klassen (Calkins 

1994). Det finns ingen uppmaning till eleverna att under skrivandets gång 

samtala med varandra eller med läraren förutom i lektion 31, där det finns en 

mening som talar om för eleverna att: ”Under hela skrivprocessen ska jag 

(läraren, min anm.) finnas till hands för hjälp och rådgivning”. Björk & 

Blomstrand (1999) menar att läraren har en avgörande betydelse för elevernas 

förmågor att utveckla sitt skrivande och det faktiska utfallet av skrivprocessen. I 

min studie finns få uttalanden i förslagen som antyder att läraren tar en delaktig 

roll i själva skrivsituationen. Det som kan utläsas av instruktionerna är att 

läraren mer har rollen av att presentera uppgiften för klassen, än att ge 

möjlighet till ett gemensamt samtal om innehållet. Elevernas uppgift är efter 

presentationen att enligt en viss skrivordning utföra uppgiften självständigt.  

Under skrivandet 
 

De flesta lektionsförslagen har någon form av beskrivning av hur eleverna efter 

introduktionsfasen och skrivandet av tankekarta, ska fortsätta med 

skrivuppgiften. Under skrivfasen ska eleverna författa ett utkast eller en 

kladd28 som ett embryo till den färdiga texten. Skrivandet av ett utkast föreslås 

i de flesta fall ske i skolan, men i några enstaka förslag rekommenderas att 

eleverna skriver utkastet hemma. Vid de tillfällen då eleverna skriver utkastet 

hemma läggs ansvaret helt på den enskilde skribenten och dennes familj. Med 

anledning av att eleverna har olika hemmiljöer kan det vara troligt att anta att 

vissa elever har möjlighet att få hjälp med skrivandet, medan andra har 

hemmiljöer som inte har förmåga att stötta elevens skrivande. Motivet för att 

eleverna ska skriva sitt utkast hemma är att eleven ska få lugn och ro (lektion 

4,19).  

 

Eleverna uppmanas i samtliga lektionsförslag att göra en egen tankekarta som 

utgångspunkt för utkastet. Sannolikt betyder det att eleverna förväntas skriva 

var sin text. Inget pararbete tycks med detta förekomma under skrivandet. 

Texterna som eleverna ska skriva är ibland delar av en hel text. Det kan handla 

om som i lektion 1 och 11 att eleverna ska träna att skriva vissa delar av en text. 

Det kan vara att skriva ett slut på berättelsen eller en beskrivning. Det som är 

vanligast förekommande är att eleverna ska skriva en text som inte explicit 

uttrycks ingå i något större arbetsområde.  I några av förslagen presenteras 

uppgiften som en del av ett tema. Instruktionerna till hur skrivuppgiften vävs in 

i temat är knapphändiga och hur själva skrivfasen arrangeras, är den del av 

lektionsplaneringen som får minst utrymme. Det kan av förklarliga skäl vara 

                                                             
28 I fortsättning använder jag ordet utkast synonymt med kladd, även om det står att eleverna ska skriva en kladd 

i lektionsförslaget väljer jag att skriva utkast. 
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svårt att beskriva i ett förslag som ska läsas, förstås och tillämpas av andra 

lärare. Själva skrivsituationen i det enskilda klassrummet måste sannolikt för 

att fungera väl, utformas efter den situation som råder i den egna klassen. 

Dessutom kan det vara så att lärarens insats upplevs som mest påtaglig och 

enklast att berätta om, när det handlar om att beskriva vad som ska hända 

innan och efter elevernas enskilda skrivande. De lärare som väljer att använda 

de olika lektionsförslagen har rimligtvis en god kunskap om hur de i den egna 

klassen på bästa sätt kan arrangera skrivsituationen och de förslag till 

lektionsinnehåll för skrivande, som de valt att använda.  

Lektion 1 innehåller elva olika skrivmoment som eleverna ska utföra och ”kryssa 

i” när de är klara med varje enskild uppgift. Lektionsförslaget innehåller tre 

övergripande rubriker som eleverna ska träna sig inom. Det är att skriva ett 

antal inledningar, beskrivningar och avslutningar. Istället för att arbeta mer 

noggrant med att utveckla kvaliteten i en inledning, en beskrivning respektive 

en avslutning. Det är rimligt att anta att när eleverna skriver dessa olika 

fragment, finns det liten tid för att samtala och bearbeta sina texter då det i 

förslaget mer framställs som att det är ett antal textutkast som efterfrågas och 

att den övergripande idén tycks handla om att övning ger färdighet. Det uttrycks 

inte i lektionsförslaget, om elever och lärare samtalar och utvecklar de olika 

textdelarna för att skapa progression i skrivmomenten. Uppgiften ger inga 

anvisningar om detta sker, till den lärare som använder lektionsförslaget. 

Ansvaret för att utveckla sitt skrivande ligger i detta lektionsförslag helt på den 

enskilde eleven. I lektion 4 sker allt skrivarbete hemma efter lärargenomgångar 

vid två tillfällen av hur läsloggar skrivs och hur eleverna ska använda citattecken 

och dela in texten i stycken. Sannolikt finns hemmen med som aktörer och att 

ansvaret för skrivuppgiften vilar på den enskilde eleven och hemmet.  

Ett annat exempel som uttrycker att självständighet i skrivandet eftersträvas: 

”Du arbetar självständigt med att skriva texten(er). Det är kvalitet som räknas 

inte kvantitet”(Lektion 2). I denna skriftliga uppmaning är det tydligt utskrivet 

att skrivandet är något som varje elev på egen hand bäst utvecklar. Det är 

rimligt att anta att läraren anser att kvaliteten på texten blir bättre om eleven 

skriver på egen hand. I målet för denna lektionsplanering, som består av fem i 

tid utspridda lektioner, beskrivs att ett av målen är att eleverna ska utveckla sin 

skriftliga förmåga genom att skriva minst en text. Det finns inget i 

lektionsförslaget som antyder att någon form av samarbete mellan elever 

förekommer innan, under eller efter skrivandet. I många av förslagen framstår 

ämnet för skrivuppgiften, vara det som lärarna vill delge varandra. Det handlar i 

första hand om vad eleverna ska skriva om och i andra hand om hur eleverna 

självständigt skriver sin text. Det finns några lektionsförslag som explicit 

uttrycker varför eleverna arbetar med den publicerade skrivuppgiften.  I hög 

grad handlar det om att öka elevernas skrivförmåga inom olika områden och 
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stärka elevernas färdighet att skriva skriftspråkligt utvecklade texter och i 

mindre grad ges förslag på hur elevernas kognitiva kunskap, ordförråd och 

textinnehåll ska utvecklas (Cummins 2001; Strömquist 1993: Calkins 1996; 

Thavenius 1999; Johnston & Hayes 2008). 

Efter skrivandet 
 

När eleverna gör sin tankekarta och skriver sitt utkast är penna och papper det 

skrivverktyg som förespråkas i alla lektionsförslagen. När det handlar om att 

färdigställa sin text förekommer det ibland val mellan att skriva med penna eller 

på dator. I ett flertal av förslagen uttrycks klart hur renskrivningen av texten ska 

utföras, antingen på dator eller med penna. Uppmaningarna är tämligen 

likartade till eleverna:  

”Lämna in en handskriven kladd för rättning till din lärare och renskriv den, när 

den är rättad på dator” (Lektion 1). 

”Renskriv med prydligaste handstilen (i blyerts”)(Lektion 7). 

”Skriv rent texten”(Lektion 9). ( Det finns ett avbildat tangentbord vid denna 

mening, min reflektion). 

”Skriv rent på dator” (Lektion 14) 

”Skriv rent på randigt eller vitt papper” (Lektion 26). 

 

Eleverna uppmanas, när de renskriver texten med penna att de ska skriva 

prydligt, fint och snyggt. Intrycket blir att det är förmågan att skriva för hand, 

på ett bra sätt, som ska tränas. Med hänvisning till Hyland (2002) och 

Mehlum(1995) där de resonerar om och på vilket sätt ny teknik får genomslag i 

skrivundervisningen i skolan, finns inget i min studie som tyder på att pennan 

har ersatts av något annat skrivverktyg för att underlätta skrivprocessen. 

Hyland (2002) och Mehlum (1995) menar att även om det sker förändringar i 

samhället så finns det en tröghet att ändra invanda sätt att arbeta. Det framgår 

inte om klasserna som lärarna arbetar i har tillgång till datorer eller i-pads så 

det kan möjligen vara en förklaring till att eleverna skriver med penna. I de två 

förslag (4 och 19) där eleverna skriver utkastet hemma finns inget uttalat i 

lektionsplaneringarna som förordar vare sig penna eller digitala skrivverktyg. 

Men uppgiften följer en möjlighet att eleverna själva tillåts välja det skrivverktyg 

som de känner sig mest bekväm med eller har tillgång till. I läroplanen Lpo 94 

(2000) är ett av uppnåendemålen i årskurs nio att eleverna ska kunna skriva 

olika sorters texter för hand och med dator. I kunskapskraven för årskurs nio i 

Lgr 11 (2011) är skrivningen mer preciserad då det står att eleverna ska kunna 

redigera och disponera texter med hjälp av dator och kunna använda olika 

funktioner för språkbehandling i digitala medier. Denna mer definierade 

skrivning innebära troligen att digitala medier får en mer framskjuten plats i 

hela skrivprocessen. Min studie innehåller lektionsförslag som publicerats före 

Lgr 11 (2011) infördes och målen i Lpo 94 (2000) var alltså inte lika preciserade 
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på denna punkt. De analyserade lektionsförslagen säger inget uttalat om de 

olika lärarnas arbete i övriga skrivsituationer, då de inskickade lektionerna bara 

visar upp ett lektionsförslag från varje lärare.  

När eleverna har skrivit utkastet och fått eventuell respons av en kamrat, finns i 

flera av lektionsförslagen ett uttalat mål för fortsättningen av skrivuppgiften. 

”Skriv rent din text i finsvenskaboken” (Lektion 3).”Nu är du klar och lämnar in 

din novell till mig för rättning och bedömning. Om du behöver ändra på något i 

din novell får du tillbaka den för slutredigering”. (Lektion 8). ”Låt läraren läsa 

texten” (Lektion 14).”När alla texter är färdiga så kan man göra en liten hörna 

för detta tema där eleverna får sätta upp sina texter, men detta är förstås inget 

tvång” (Lektion 15).”Vid ett senare tillfälle skrivs berättelsen rent, för hand eller 

på datorn och barnet målar bilder i sin bok” (lektion 18).”Samla allt i din gula 

SV-mapp” (Lektion 26).”Prov på framförallt det egna forskningsområdet” 

(Lektion 30). Detta är några olika skrivningar i de 31 lektionsförslagen som 

uttrycker att målgruppen antingen är eleven själv eller läraren. I de övriga 

förslagen är målgruppen mindre uttalad och det är då upp till varje lärare som 

använder lektionsförslaget att själv göra ett val av vem eller vilka som är 

mottagare av texterna. I de fall då det klart uttrycks att det är eleven eller 

läraren som är mottagare av texten, finns en tendens att avsikten med 

skrivuppgiften primärt handlar om att eleven skriver för att lära sig skriva, eller 

skriver för att läraren ska läsa och eventuellt bedöma texten. Ett av 

publiceringsförslagen sträcker sig utanför klassrummet då eleverna uppmanas 

att ta hem texten till föräldrarna. ”Självklart tar du hem det till dina föräldrar 

också så att de får se din novell” (Lektion 8). Då läraren skriver att föräldrarna 

ska se novellen och inte läsa den, finns det både en antydan om att layouten är 

av större betydelse än innehållet, men också att föräldrarna ska ta del av vad 

som görs i skolan. 

 Betydelsen av att eleverna har olika mottagare till sin text betonas bland annat 

av Strömquist (1993,2000,2011) Calkins (1994) och Björk(1994) som menar att 

om skribenten vet vem som är mottagare av texten finns större möjligheter att 

anpassa både innehåll och form till den tänkte läsaren. För att kunna skriva 

olika typer av texter, är det av betydelse att eleverna får möjlighet att skriva 

texter som vänder sig till olika mottagare (Lpo 94;Strömquist 2000; Calkins 

2004). Då läraren är mottagare av texten kan det finnas en risk att eleverna 

skriver för att tillfredsställa lärarens både uttalade och outtalade krav på 

skriftlig korrekthet och att innehåll, att vilja och kunna ha något att berätta 

kommer i andra hand.  

I endast ett av lektionsförslagen (lektion 29) ges ett alternativ till en skriftlig 

slutprodukt där eleverna som inledning först tittar på en filmatiserad folksaga 

som ska ge inspiration till att skriva en egen saga. Uppgiften till eleverna är att 
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”Du ska skriva en saga utifrån sagans karakteristiska uppbyggnad och form. Du 

får själv välja hur du vill presentera din saga. Vill du dramatisera eller använda 

dig av digitala medel ska du lämna in ett manus innan du börjar utforma din 

presentation” (Lektion 29). I detta lektionsförslag finns alternativ för eleverna 

att välja antingen att gestalta sin saga med hjälp av andra medier eller genom 

skriven text.  

Interaktion elev-elev 
 

Förslag till interaktion och kommunikation mellan elever, som beskrivs i 

lektionsförslagen, handlar om att eleverna ska ge och få respons av varandra 

efter att de har skrivit sina utkast (Strömquist 2010; Calkins 1994). I 

lektionsförslagen finns olika former av uppmaningar till eleverna på, hur och av 

vem respons ska ges.  

 

Muntlig respons/rättning av kamrat 

Rättning av lärare 

Respons/rättning av lärare 

Under dessa rubriker beskrivs mycket kortfattat hur responsgivande eller 

rättning ska utföras. När det i lektionsförslagen framgår att eleverna ska ge 

varandra muntlig respons, finns det korta förslag på hur det kan genomföras. 

”Säg minst två bra saker med berättelsen. Säg minst en sak som kamraten 

kunde ha skrivit bättre. Säg minst två saker som kamraten kunde ha beskrivit 

bättre” (lektion3).” … dags att läsa upp för en kompis och få respons” (Lektion 

5).”Be en eller flera kompisar ge respons på berättelsen” (Lektion 6). ”Be en 

klasskompis läsa ditt utkast och ge dig konstruktiv kritik” (Lektion 8).” Be 

någon i klassen läsa din färdiga text och ge innehållsgensvar” (Lektion 10). ”Byt 

text med en klasskompis. Läs och ge konstruktiv kritik” (lektion 14).”Läs sedan 

upp din text för en kompis, kompisen ska tala om för dig vad som var bra och 

vad som var dåligt (responsarbete) för att du sedan ska göra texten bättre” 

(Lektion 15).”Ta emot respons, förbättra och rätta därefter din text” (lektion 

20).”Låt en kompis ge respons innan du lämnar in den till mig” (läraren, min 

kommentar)(Lektion 23). ”Din kamrat kollar också upp att du satt ut 

skiljetecken på rätt ställe och att du stavat rätt” (Lektion 12). 

 

De instruktioner som ges beskriver inte så mycket varför respons ska ges, eller 

hur den ska utformas, eller på vad i innehållet i texten. I de fall då det finns mer 

preciserade instruktioner än att de ska ge respons så att texten blir bättre, 

handlar det om formaliakontroll eller att texten ska göras bättre. Det handlar 

mer om att eleverna ska vara någon form av korrekturläsare av både innehåll 

och form än en samtalspartner om texten. Det förekommer inga förslag som 

handlar om att eleverna gemensamt ska samtala om texten för ett ömsesidigt 
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utbyte av kunskap. Den som får respons får det i syfte att texten ska förbättras, 

men ingen återkoppling till respondent sker efter eventuell förändring. I de 

klasser där eleverna är vana att ge och få respons är det troligt att eleverna 

använder sig av ett gemensamt samtal, men detta framgår inte i 

instruktionerna. Den lärare som har lagt ut lektionsförslaget på sajten, har 

troligen en bakomliggande tanke kring hur de responssituationer som sker i den 

egna klassen skulle kunna utformas. De lärare som väljer att bruka förslaget 

förväntas att själva kunna utforma responssituationer i den egna klassen, 

utifrån tämligen korta instruktioner.  

I anvisningarna för att vägleda eleverna i mötet med kamratens text finns 

uttrycken: ge konstruktiv kritik, ge innehållsgensvar, ge tips, tala om vad som 

var bra och dåligt. I instruktionerna till hur responstillfällena arrangeras 

uttrycks inget om samtalets betydelse för att tillsammans utveckla varandras 

texter. Vygotsky (1978), Dysthe (1996), Björk och Blomstrand (1999), Molloy 

(1996), Strömquist (2011) och Calkins (1994) menar att samtalet har stor 

betydelse för elevernas språkutveckling. I lektionsförslagen i materialet har 

ordet samtal mellan elever, ingen uttalad plats. Den/de som ger respons ska 

mer vara en granskare och den som skrivit texten, en mottagare av förslag att 

följa. Respons innebär inte samtal i denna studie utan respons innebär att be att 

få respons, be någon läsa ditt utkast, läs upp för någon och ta emot respons. De 

vanligaste uttrycken i instruktionerna till hur respons mellan elever är beskrivet 

inleds med orden be eller ge. Det finns inget uttalat som visar på ett samspel 

mellan responsgivare och skribent. I flera av de lektionsförslag som ingår i min 

studie framstår den elev som ger respons mer som en medbedömare till läraren 

än en medarbetare till skribenten. Det handlar inte så mycket om ett fortgående 

arbete som berikar båda parters fortsatta skrivande utan mer om att den 

aktuella texten (Ivanic 2004) är den som ska bedömas. I förslagen går det 

således inte att utläsa någon uttalad progressionstanke när det gäller att ge och 

få respons. Själva begreppet respons behandlas som något statiskt och inte 

något som är en del av en process, där elevernas gemensamma kunskap ses som 

en kompetens i skrivsituationerna. Det handlar i stor utsträckning om att 

skrivandet ses som ett ensamarbete (Calkins 1994; Strömquist 1993,2011; 

Skolverket 1999; Wernersson; Nielsen 2011;). Skolverkets kvalitetsgranskning 

1998 (1999) beskriver att samtalet i skrivsituationer i den svenska skolan inte 

har någon framträdande roll. Skolverkets resultat styrks av senare 

undersökningar av Hundeide 2001, Fast 2007; Johnston & Hayes 2008; Liberg 

et al. 2010; Schmidt & Gustavsson 2011; Håkansson & Sundberg 2012 och 

Lundgren 2013. Resultaten i min studie följer samma tendens. Betydelsen av att 

utveckla sitt eget och andra elevers skrivande genom ett utbyte av kunskap 

elever emellan, förekommer inte i lektionsförslagen som studerats. 
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Lärarens roll 

Lektionsförslagens utformning klargör hur läraren ser på och förhåller sig till 

respons/rättning av elevtexter. En variant är att utkastet lämnas till läraren för 

respons.”… lämna in texten till (lärarens namn) för respons/feedback” (ex. 

lektion 4). I det förslaget har inte eleven fått någon respons av kamraterna, utan 

läraren har hela ansvaret för att ge respons. Den andra varianten är att 

skribenten har fått respons av en kamrat och därefter lämnas texten in till 

läraren, för ytterligare rättning och respons (ex. lektion 3). I ett av förslagen 

finns ytterligare en variant där det skrivna utkastet först läses av en kamrat som 

ger konstruktiv kritik som skribenten sedan använder för att förändra i sin text. 

Efter det lämnas texten in till läraren som efter genomläsning har ett samtal om 

texten med skribenten, med tonvikt på hur texten är upplagd, alltså hur texten 

är disponerad.” Låt läraren läsa texten. Diskutera textens upplägg (röd tråd 

m.m.)” (lektion 14). Detta lektionsförslag skiljer sig markant från de övriga 

gällande lärarens roll i responssituationen. Läraren skriver tydligt fram syftet 

med responssamtalet mellan lärare och elev. Här klargörs att det handlar om att 

strukturera upp texten så att berättelsen får en mer tydlig form. Genom samtal 

lärare-elev finns det, beroende på upplägget av samtalet, möjlighet att eleverna 

inser fördelarna med att få och ge respons. Här finns en öppning som möjliggör 

att kunskapen kan internaliseras och överföras till andra skrivsituationer också 

mellan elever för att utveckla skrivförmågan med avseende på innehåll och form 

(Calkins 1994; Strömquist 2000).  

Den roll som läraren intar under skrivprocessen har stor betydelse för utfallet. 

Björk & Blomstrand (1999) menar att ur ett holistiskt sätt att se på skrivandet är 

det läraren som ska leda eleverna genom hela processen och rollen som 

bedömare, ska ha en mer undanskymd plats. I mitt material förekommer ofta 

uppmaningen till eleverna att när deras text är klar lämnas den in till läraren för 

rättning/respons och bedömning. Samtal elev-lärare för att utveckla 

textinnehållet, förekommer sparsamt i lektionsförslagen. Lärarens roll blir 

enligt förslagen att korrekturläsa och bedöma och i vissa fall ge respons. I 

instruktionerna till eleverna uttrycks lärarens uppgift på lite olika sätt. ”Lämna 

in din berättelse till läraren för rättning och respons” (Lektion 3).”Lämna in i 

tid”(lektion 7).”När du är klar lämna in din novell till mig för rättning och 

bedömning” (Lektion 8).”Medan du väntar på att få din kladd rättad ritar du en 

bild som hör till din annons”. ”När du får tillbaka din kladd skriv rent den på 

randigt eller vitt papper” (Lektion 26). Skrivprocessens idé handlar bland annat 

om att lärare tillsammans med elever, ska arbeta utifrån att betrakta skrivandet 

som en fortgående process som hela tiden är stadd i förändring. I processen 

finns stora möjligheter att lärare i mötet med elevernas texter, förevisar hur 

eleverna själva kan organisera och utveckla sitt eget och andras skrivande. 

Calkins (1994) menar att läraren har ett gyllene tillfälle att utifrån elevernas 
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texter utforma så kallade minilektioner. Dessa lektioner kan utformas efter de 

behov som läraren kan hämta ur elevernas texter. I mitt material ges inga 

förslag hur lärare utifrån elevernas texter, kan få stöd för att planera kommande 

lektioner, med utgångspunkt från tidigare skrivuppgifter. 

Det finns få eller inga förslag på hur den rättning eller respons som ges är 

utformad. Respons kan enligt Strömquist 2000; Calkins 1994 vara skriftlig eller 

muntlig men det framgår inte klart i de olika lektionsförslagen vilken form av 

respons som avses. I lektionsförslag där lärarna skriver att eleverna ska lämna 

in texten är det rimligt att anta att lärarna ger skriftlig respons. Lektion 26 är 

den som tydligast visar att eleven själv inte involveras i textresponsen eftersom 

hon/han arbetar med en annan arbetsuppgift under tiden som läraren rättar. 

Skriftlig respons kan visserligen vara ett alternativ till muntlig respons under 

förutsättning att eleverna är förtrogna med skrivprocessen och har vana att 

själva ge och få respons (Strömquist 2011, Calkins 1994). 

Sammanfattande analys 

Vilket svenskämne 
 

Gemensamt för lektionerna i studien är att de hämtas ur en specifik skol- och 

klassrumskontext där läraren som genomfört lektionen sannolikt har såväl 

personliga som kontextbundna bakgrundskunskaper. Det har sannolikt inverkat 

positivt såväl på lektionens innehåll (vad?) och hur effektivt arbetet med 

uppgiften/uppgifterna har fungerat i den egna klassen. Sannolikt har den lärare 

som planerat och lagt ut lektionsförslaget anpassat innehållet till den egna 

kontexten. Shulman (1987) menar att när lärare planerar sin undervisning ska 

det ske utifrån erfarenheter, kunskaper och de förutsättningar som råder i det 

egna klassrummet. De lektioner som presenteras i materialet har alla lyfts ur sitt 

sammanhang. I den meningen måste mottagande lärare utifrån Shulmans 

(1987) resonemang ta hänsyn till och anpassa uppgiftens svårighetsgrad till den 

egna elevgruppen, då instruktionerna är knapphändiga och innehåller 

förgivettagna arbetsformer. Med utgångspunkt i Malmgrens (1996) närmande 

till svenskämnets vad? relaterat till elevernas erfarenheter kan det innebära 

svårigheter för den mottagande läraren att följa förslaget, utan att denne redan 

har en klar uppfattning om vad hon eller han kan göra för att anpassa 

innehållet/förslaget till sina egna elever. Ett generellt problem med de olika 

förslagen är att den anpassning till eleverna som i själva verket skulle kunna 

vara en utgångspunkt, för att planera och utforma lämpliga arbetsuppgifter med 

inbyggd progression, riskerar att få stå tillbaka på grund av uppgiftens 

utformning. 
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Då det inte finns någon enhetlig uppfattning från forskare om hur skrivandet 

ska utformas i klassrumspraktiken, vilar ansvaret på den enskilde läraren att 

utifrån sin kunskapssyn och erfarenhet bedriva undervisning efter sin 

övertygelse (Thavenius 1999). Flera av lektionsförslagen beskriver hur eleverna 

genom att arbeta med olika skrivövningar ska träna olika delmoment innan de 

kan ta sig an att skriva den slutgiltiga texten. ”Du ska träna på att skriva olika 

delar av en uppsats”. Alla olika moment ska skrivas i tur och ordning”. Kryssa i 

rutan när du är klar med en del” (Lektion 1). Av beskrivningarna i 

lektionsförslagen att döma tycks det som om skrivandet betraktas som en 

färdighet som lärs in i olika delmoment, för att så småningom resultera i en 

helhet. Denna helhet är i de flesta fall att eleverna ska, lära sig att skriva en viss 

typ av text (Ivanic 2004). Malmgren 1996; Mehlum 1995; SOU 1961; Skolverket 

2010 beskriver alla betydelsen av att se på skrivandet ur ett mer holistiskt 

perspektiv. De pekar på vikten av att elevernas skrivande mer ska fokusera på 

kommunikation och textinnehåll, än hur texten skrivs. Om betoningen på den 

formella färdighetsträningen tar allt för stort utrymme finns risk att innehållet 

kommer i skymundan. Resultatet av studien överensstämmer med bilden att 

skrivundervisningen i skolan betonar färdigheten att skriva, framför färdigheten 

att utveckla ett textinnehåll. Att skriva för att lära sig skriva. 

Med hänvisning till Cummins (2000) och dennes resonemang kring 

kunskapskvaliteter och färdighetskriterier krävs att läraren har såväl 

ämneskunskaper som kunskaper om hur läroplanen definierar ämnets syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav. Cummins (2000) talar om progression och 

hög kognitiv svårighetsgrad som kräver att eleverna har förmågor att kunna 

identifiera, utveckla och bedöma ett innehåll, göra slutledningar och analysera 

och kunna tillämpa sina kunskaper i olika sammanhang. I mitt material 

involveras kunskapskvaliteter som ställer krav på den lärare som väljer att 

använda lektionsförslagen i sin egen skrivundervisning. Hon eller han måste 

själv ha välgrundade insikter om kunskapskvaliteter och väldefinierade och 

förankrade kunskapskrav, för att kunna avgöra vad lärandeobjektet verkligen 

är, tycks vara eller kan bli utifrån det specifika lektionsförslaget. I mitt material 

är det inte möjligt att se hur lektionsförslagen används och utformas i de 

enskilda klassrummen för att utveckla elevernas kognitiva kunskap eller 

progression i skrivandet. 

Texttyper 

Lektionsförslagen uppvisar med avseende på vilka typer av texter som 

förekommer, ett övervägande antal planeringar som ger uppslag för att eleverna 

ska skriva berättande texter. Uppnåendemålen i Lpo 94 (2000) skriver att 

eleverna ska kunna skriva olika typer av texter så att innehållet tydligt framgår. 

Förslagen tycks spegla de diskurser som Ivanic (2004) kallar färdighetsdiskurs, 
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kreativitetsdiskurs och i viss mån genrediskurs. Elevernas självständiga 

skrivande och färdigheten att använda sig av skriftspråkliga regler dominerar i 

materialet.  

Den framskrivna instruktionen i alla lektionsförslag där skrivandet ska 

användas för att kommunicera, består i några av förslagen av att texterna ska 

delges till den egna klassen/hemmet och i några förslag sker kommunikationen 

enbart med läraren. I andra förslag sker ingen uttalad kommunikation av den 

slutgiltiga texten med någon. 

Utgångspunkt för skrivuppgiften 

I lektionsförslagen där eleverna får förslag på hur de ska bearbeta en bok de läst 

eller en bok som läraren läst högt i klassen29, tenderar skönlitteraturen att 

hanteras som ett färdighetstränande moment. Eleverna ska genom att ur 

innehållet i den lästa texten, själva producera en text, som mer eller mindre 

återberättar delar av innehållet (Ivanic 2004; Malmgren 1996;). Troligtvis vill 

läraren genom att ställa frågor som berör innehållet i den lästa texten, förvissa 

sig om att eleverna verkligen har läst boken. Inferensfrågor som kan ge svar på 

varför eleverna uppfattar delar av innehållet i boken positivt, provocerande, 

inspirerande eller problematiskt har ingen uttalad plats i mitt material. Om 

frågorna är allt för textnära kan det öka risken för att eleven lär sig att använda 

vissa lässtrategier och exkludera andra (Hundeide 2001). Att söka svar snarare 

än att formulera frågor utifrån texten eller till texten. I de lektionsförslag där 

avsikten med skrivuppgiften inte är klart framskriven, ligger frågeställningarna 

nära innehållet i den skönlitterära texten eleverna läst. Det kan vara rimligt att 

anta att det handlar om att kontrollera att eleverna har läst den bok som de har 

haft i uppgift att läsa. Jag tolkar det som en kontroll av innehållet, men i form 

av att de ska formulera en egen berättelse med hänvisningar till den lästa texten 

(Malmgren 1996). Då frågeställningarna ligger allt för nära innehållet i den lästa 

texten kan det finnas en risk att den text eleverna skriver mer uppvisar 

elevernas kunskaper om den lästa texten, än att vidareutveckla och reflektera 

över innehållet. Liberg et al. (2010) menar att det krävs mer av en effektiv läsare 

och skribent än att reproducera innehållet från en text. Hon konstaterar att 

direkta faktafrågor på text är en frekvent förekommande frågeform i skolan. 

Liberg et al. (2010) efterlyser förändrade lässtrategier som i sin tur kräver att 

nya frågor ställs till texten. I Skolverkets rapport (2010) beskriver Björk att det 

skett en viss förskjutning av synen på lärande där särskilt skrivandet ses mera 

som ett tankeredskap för eleven och inte som ett redskap för att testa elevernas 

kunskaper. För att skrivandet ska kunna bli det funktionella tankeredskap som 

Björk efterlyser krävs att lärarna äger såväl en god ämneskunskap som en god 

                                                             
29 Att läraren läser högt i klassen gäller uteslutande de lägre stadierna i mitt material. 
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ämnesdidaktisk kunskap. I Skolverkets rapport (2007) framhålls att lärares 

svenskämneskompetens måste omfatta förmågan att kunna stötta eleverna i 

deras kunskapsinhämtning och förmåga till reflektion och eget tänkande 

(Lundgren 2013). 

Förslagen som vänder sig till lägre stadier använder litteraturen snarast som en 

startpunkt för att eleverna ska få utnyttja sin egen fantasi eller inlevelseförmåga. 

Antingen finns det en klar koppling mellan frågorna och innehållet i boken eller 

så utgår frågorna från något i boken som inte är klart framskrivet men som 

skulle kunna passa in i handlingen. Lektion 26 är ett sådant exempel. I 

instruktionerna uppmanas eleverna till att de ska ”Låtsas vara…”. Det handlar 

alltså inte om en direkt kontroll från lärarens sida för att se att eleverna har 

förstått innehållet i boken, utan mer en uppgift som bygger vidare på något som 

tar sin utgångspunkt i boken och kan ses som ett komplement till eller utvikning 

av innehållet. Den lästa litteraturen hanteras i dessa exempel mer som en 

inspirationskälla och en ingång till elevernas skrivande (Ivanic 2004). 

När det enskilda lektionsförslaget presenteras på www.lektion.se bygger 

informationen, dels på lärarens delvis dolda antaganden vad gäller tidigare 

rutiner, dels på vilka kunskaper och förmågor eleverna förutsätts ha inom 

svenskämnet och skrivandet mer specifikt. Exempel på förgivettagna 

förutsättningar eller rutiner visar sig i förslaget när eleverna, för att klara av att 

självrätta sina skrivuppgifter, uppmanas att använda sig av sina skrivnycklar 

(lektion 9). Vet läraren som går in på lektion.se vad en skrivnyckel är? Om så, 

brukar läraren introducera nämnda skrivnycklar i sin undervisning? Andra 

lektionsförslag utgår från att eleverna inleder det egna skrivandet med att 

upprätta egna tankekartor. Mottagande lärare förväntas underförstått ha 

arbetat med tankekartor, som om det är ett entydigt begrepp. Vad en tankekarta 

är eller kan vara och vilka funktioner den kan tänkas fylla i den specifika 

situationen förklaras inte (Strömquist 2010;Calkins 1994). Ett tredje exempel 

handlar om att eleverna och läraren förutsätts veta hur respons ska ges. I 

lektionsförslagen 5,6,9 ska eleverna ge varandra respons utan att det finns 

någon närmare beskrivning av vad responsen kan tänkas innefatta och varför 

den i själva verket ska genomföras.  

Skrivprocessen 

Ett flertal av lektionsförslagen landar i att elevernas slutgiltiga text ska bedömas 

och betygsättas av läraren. ”När du är klar lämna in din novell till mig för 

rättning och bedömning” (lektion 8).” Lämna in en handskriven kladd för 

rättning till din lärare och renskriv den, när den rättats, på dator. Lämna in den 

sedan ” (Lektion 1). Inte oväntat förekommer rättning, bedömning och 

betygssättning mer frekvent i de lektionsförslag som vänder sig till äldre elever. 
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Det är rimligt att anta att lärare i de högre stadierna, som har krav på att 

betygsätta eleverna, även utformar uppgifter som kan användas för bedömning i 

enlighet med etablerade normer och förväntningar utifrån målbeskrivningar 

och kunskapskrav. I de förslag som vänder sig till yngre elever verkar läraren 

anta uppgiften att rätta och korrigera elevens text för att den, inte minst vad 

gäller stavning, interpunktion och formmässigt ska bli acceptabel. ”Finns det 

stavfel eller andra skrivfel. Utgå från skrivnyckeln” (lektion 9). Både när det 

gäller lektionsförslag som är avsedda för äldre respektive yngre elever handlar 

det om att den skrivna texten ska uppfattas som prydlig och ordentlig. ”Tänk på 

att använda din finaste handstil” (Lektion 8). ”Berättelsen ska renskrivas för 

hand, med din finaste handstil. Rita också en bild till” (Lektion 20). 

Mehlum(1995) menar att även om samhället förändras verkar undervisningen i 

skolan vara svår att ändra. Men om och när lärares insikter om skriftspråkets 

uttrycksformer ökar menar Mehlum (1995) att det finns ett behov av att 

reformera tidigare metodik.  

Ett av de mål som uttalas i lektionsförslagen, uttrycker en uppmaning till 

självständigt skrivande (Skolverket 1999; Malmgren 1996). Eleverna ska själva 

skapa, framställa och använda sin egen färdighet eller förmåga att lösa 

uppgiften(Vygotsky 1978; Malmgren 1996). I lektionsförslag 4 beskrivs i 

instruktionerna hur eleverna ska, via självstudier om processkrivning och 

genom att skriva ett antal läsloggar, hitta vägen till ett processinriktat 

skrivande. Detta uttrycks under rubriken hemarbete/arbete, på följande sätt: 

”Läsa om skrivprocessen och sedan kunna förklara vad en skrivprocess innebär” 

(Lektion 4). Det som efterfrågas är att eleverna genom självstudier ska kunna 

förklara vad en skrivprocess är och förhoppningsvis själva se sambandet till hur 

och varför de ska använda skrivprocessen i det egna skrivandet. Det explicita 

målet är att eleverna ska kunna förklara begreppen” respons, feedback, utkast 

och utveckla” (lektion 4). Det är rimligt med hänvisning till instruktionen att 

anta att läraren har en förhoppning om att eleverna utifrån teoretisk kunskap 

om skrivprocessen, själva ska kunna upptäcka kopplingen till det egna 

skrivandet. Mycket av den forskning som handlar om skrivandet i en given 

kontext visar att det är av stor vikt att förstå och hantera skrivandet som en 

gemensam process. Calkins 2004; Strömquis1993, 2000; Björk & Blomstrand 

1999; Jackson 1990 menar alla att skrivprocessen är en process som utvecklas i 

en social kontext där kommunikationen bidrar till lärande. Den bärande tanken 

i skrivprocessen beskriver Nielsen (2011) som ett arbete som sker genom 

samspel i klassen, där alla tillsammans utvecklar alla elevers lärande. Studien 

visar att skrivandet ses som ett självständigt arbete och företrädesvis tyst, före 

dialog och samspel mellan elever. 
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Interaktion 

Ordet samtal förekommer inte i något av de lektionsförslag som ingår i studien. 

Berätta, ställa frågor, ge respons, be att få respons, ge förslag, diskutera, 

muntligt beskriva, byta och läsa upp texter är den vokabulär som uttrycker 

interaktionen i lektionsförslagen. Det framgår inte att det handlar om ett 

ömsesidigt utbyte av kunskap mellan eleverna. Det som uttrycks har karaktären 

av enstämmighet (Dysthe 1996). I de 31 lektionsförslagen förekommer ingen 

direkt uppmaning till eleverna att de, förutom vid responstillfället, förväntas 

föra någon form av samtal kring textinnehållet. I lektion 5,9,13, 18 och 30 ges i 

inledningsskedet av skrivandet möjlighet att gemensamt skapa ett utbyte av 

kunskap i ämnet. I lektion 30 diskuterar lärare och elever vad forskning är, 

vilket resulterar i en gemensam mind-map på tavlan. Eleverna delas in i 

grupper efter forskningsämne och de har till uppgift att stödja varandra, genom 

att rätta varandras texter innan slutprodukten rättas och betygssätts av läraren. 

Även om det enbart är rättningshjälp som är framskrivet att eleverna ska hjälpa 

varandra med, möjliggör det faktum att eleverna är indelade i grupper att det 

spontant kan leda till andra samtal om varandras texter 

Lärarens roll 

I Skolverket kvalitetsgranskning 1998 (Skolverket 1999) beskrivs tre olika 

förhållningssätt till undervisningssituationer i skolan. Granskningen visar att 

det inte finns så många renodlade klassrumsmiljöer, men när eleverna skriver 

texter utgår de för det mesta från ett ämne eller tema som läraren initierat. I 

mitt material är det uppenbart att läraren är den som företrädesvis kommer 

med idéerna inför skrivuppgiften och det är läraren som i stort bestämmer vad 

och hur eleverna ska skriva. Det finns inget uttalat om hur eller om det sker 

någon interaktion med eleverna i val av ämne eller publiceringsalternativ i 

lektionsförslagen. Johnston & Hayes (2008) beskriver i en artikel hur 

interaktionen i olika klassrum är beroende av två variabler där den ena 

beskriver lärarens kontroll och den andra elevens engagemang. Genom att 

frågeställningar och förslag till textinnehåll initieras av läraren blir mycket av 

den textproduktion som eleverna skriver sannolikt anpassad till lärarens 

förväntningar. Lärarna beskriver även i lektionsförslagen hur eleverna ska 

publicera sin text. Utifrån ordval och beskrivningar av uppgifterna får antas att 

det i de flesta förslagen finns ett samband mellan att läraren har hög kontroll 

över vad som ska ske i skrivsituationen och vilken typ av text som ska 

produceras (Johnston & Hayes 2008). Lärares uppgift som betygssättare 

framskymtar i flera av förslagen. Framförallt i de lektionsförslag som vänder sig 

till elever som ska få betyg. I förslagen uttrycks det som att lärare bedömer 

skrivuppgiften. Hur vetskapen om att texten ska betygssättas påverkar 

elevernas vilja att samarbeta i skrivsituationerna, går det bara att spekulera om.  
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Diskussion  
 

I min studie har jag undersökt vilka förslag på skrivande som lärare delger 

varandra på sajten www.lektion.se. Resultatet öppnar upp för ett antal frågor 

som dels berör undervisning och lärande i allmänhet, dels svenskämnet och 

skrivandet mer specifikt. Då analysen baserar sig på 31 förslag finns med stor 

sannolikhet ett antal övriga skrivuppgifter i lärarnas skrivundervisning. 

Analysen visar att det undersökta materialet i didaktisk mening kan innebära 

såväl problem som möjligheter för lärare som använder förslagen. Lektionerna 

kan varken beskrivas som bra eller dåliga, det beror på hur de tolkas, i vilket 

sammanhang uppgiften introduceras och hur den undervisningskontext ser ut 

där lektionsförslagen används. Lektionsförslagen har ursprungligen alltså 

planerats och genomförts i en specifik lärande- och undervisningsmiljö, en skol- 

och klassrumsdiskurs (Jackson 1990; Malmgren 1996; Thavenius 1999; Ivanic 

2004). Läraren som publicerar sin lektion har sannolikt uppfattat att lektionen 

har fungerat bra i klass och att den har kvaliteter som hon eller han vill delge 

andra. Eftersom lektionsförslagen till övervägande del beskriver de didaktiska 

frågorna vad? och hur? men inte så uttalat varför? för vem? och när? återstår för 

mottagande lärare att, utifrån sina referensramar, använda sig av 

lektionsförslaget. Mottagande lärare behöver egentligen inte själv motivera sina 

val eller ickeval utifrån aktuell läroplan eller svenska kursplanens centrala 

innehåll och kunskapskrav. Här blir frågan om kontextberoende, erfarenhet, 

och sammanhang synnerligen betydelsefullt (Leimar 1974; Cummins 2000; 

Ivanic 2004; Malmgren 1996; Strömquist 2010).  

 

Av antalet medlemmar på sajten lektion.se och antalet nedladdningar som sker 

av lektionerna verkar det finnas ett stort behov av att få idéer och förslag av 

andra, när det handlar om undervisning. Frågan infinner sig om det i och med 

detta finns en risk att skrivandet i skolan även i fortsättningen kommer att bestå 

av fragmentariska skrivuppgifter som inte tar sin utgångspunkt i det egna 

klassrummet. Lektionsförslagen ger inga direkta förslag till mottagande lärare 

för hur lektionen kan anpassas, till vare sig elevgrupp eller enskilda elever. Det 

vilar ett stort ansvar och ställer stora krav på den enskilde läraren som laddar 

ned lektionerna att anpassa lektionerna till den egna klassrumskontexten.  

 

Att betrakta skrivandet som en kommunikativ handling människor emellan där 

tonvikten ligger på att framföra ett budskap, som är begripligt för den 

mottagande läsaren på ett så effektivt sätt som möjligt, verkar av förslagen att 

döma fortfarande inte gälla i skolans skrivundervisning. Det finns en risk att en 

utveckling av skrivundervisning i skolan fortsatt blir ett skrivande för skolan. 

Det skrivande som kommer att behövas i framtiden blir utarmat då det 

skrivandet sker med andra verktyg och har en annan karaktär (jfr Hyland 
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2002). Skolan ska utbilda elever för en framtid och inte agera som en isolerad 

företeelse, som är isolerad från den framtiden. Skolan har alla möjligheter att 

hjälpa elever att kommunicera med de verktyg som finns till hands idag. Vi kan 

inte veta hur framtiden gestaltar sig, men vi kan utbilda elever i den tid vi lever.  

 

Vilka fördelar skulle då en sajt som lektion.se kunna ha? Lärare som känner sig 

osäkra och vill få inspiration har här möjlighet att ta hjälp av en kollega via 

internet. Lärare som arbetar på små skolor har sannolikt inte så många fysiska 

kollegor att vända sig till för att få ”tips” och ”idéer”. En annan fördel är att det 

kan vara tidsbesparande, under förutsättningar att lektionen passar in i lärarens 

planering. Det kan vara positivt att de lärare som publicerar förslagen sätter ord 

på sitt arbete. Det som kan ställa till bekymmer är att de lektioner som kopieras 

av andra, inte har giltighet i den egna undervisningskontexten. Lektioner som är 

tagna ur ett sammanhang kräver att den lärare som använder förslagen har 

goda ämneskunskaper och didaktiska kunskaper. Det finns en uppenbar fara i 

att lektionernas innehåll cementerar en färdighetsdiskurs rörande skrivandets 

form och innehåll (Ivanic 2004; Malmgren 1996). 

Vilket svenskämne 
 

En tendens är att i det svenskämne som visar sig, genom de lektioner som 

granskats, ges färdighetsämnet svenska en framskjuten plats (Ivanic 2004; 

Malmgren 1996). Betoning på att texten ska vara grammatiskt korrekt, 

rättstavad och skriven med en proper handstil eller i förekommande fall 

renskriven på dator, är tydligt framskrivet i ett flertal av lektionsförslagen. Det 

kan vara svårare att beskriva hur progressionen i textinnehållet kan bedömas. 

Även om skrivuppgiften explicit uttrycker att det är textinnehållet som ska 

prioriteras, så pekar anvisningarna i lektionsförslagen på vikten av att 

elevtextenska vara formellt korrekt skriven och att handstilen är väl formad. De 

lektionsförslag som beskriver vikten av att betrakta svenskämnet som ett 

färdighetsämne har företräde i lektionsförslagen i materialet, på bekostnad av 

att betrakta svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne där tanken att 

elevernas skrivande utvecklas i kommunikativa och autentiska kontexter 

(Malmgren 1996).  

 

Ur ett literacyperspektiv som omfattar människans kunskaper i att tala, lyssna, 

läsa och skriva, för att kunna delta i samhällets utveckling handlar det om mer 

än läs- och skrivkunnighet. Materialet visar att de lektionsförslag som ingår i 

studien, inte betraktar skrivandet i första hand som en social aktivitet, utan mer 

som en förmåga att lära sig att skriva självständigt. Att skriva enligt en 

processtanke kan underlätta för eleverna att få tillgång till kunskaper i att tala, 

lyssna, läsa och skriva ur ett holistiskt perspektiv.  
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Texttyper 

De texttyper som förekommer i de 31 förslagen handlar till största del om 

berättande texter, där eleverna antingen har ett antal frågor de ska ”besvara” 

med egna ord och använda sin egen fantasi. Den andra typen av berättande 

texter består av att eleverna får ett antal ämnen eller rubriker som de ska bygga 

sin berättelse omkring. Eleverna ska med andra ord kunna formulera egna 

texter utifrån givna ramar eller utgångspunkter. Det uttrycks få tillfällen till 

gemensamt skrivande eller utbyte av idéer och förslag till textinnehåll. I de 

lektionsförslag som ingår i studien finns både explicit och implicit mer eller 

mindre uttalade instruktioner som betonar betydelsen av att eleverna utnyttjar 

sin egen fantasi i textproduktionen. Detta indikerar att lärarna medvetet eller 

omedvetet lägger fokus i skrivandet på det tänkta slutmålet med uppgiften. 

Skrivhändelsen blir av underordnad betydelse då det inte är interaktionen i 

skrivandet som betonas (Ivanic 2004). Visserligen anges att eleverna ska ge 

varandra respons men det finns inget klart uttalat hur dessa responssituationer 

ska utformas, för att möjliggöra både kognitiv och kontextoberoende utveckling 

av elevernas fortsatta skrivande. Mycket sällan föreslås att elevgrupperna 

tillsammans med läraren, utifrån elevernas autentiska texter, diskuterar 

texternas kvaliteter.  

Skrivprocessen  

Materialet visar att skrivprocessen snarast uppfattas som en metod, där olika 

faser följs i kronologisk ordning. Eleverna föreslås skriva en tankekarta, göra ett 

utkast, få respons och i slutskedet få rättningshjälp och i vissa fall respons av 

läraren innan texten renskrivs. Den lärare som ska applicera lektionen i sin egen 

klass bör själv ha stor kunskap om processkrivandets olika faser för att kunna 

arbeta enligt de förutsättningar som gäller för skrivande som process. 

  

Sökningen av lektioner på sajten www.lektion.se visar att lektionsförslagen som 

explicit uttrycker skrivande som en process där både innehåll och form har en 

framskjuten plats är få. Ofta består processarbetet av fragmentariska inslag som 

lämnar öppet för den som använder lektionsförslaget att göra sin egen tolkning 

av processen (jfr Wesslén 2008). Det som framträder är en bild av att 

processkrivning betraktas som en statisk metod att följa punkt för punkt och 

inte som en dynamiskt ständigt pågående process under skrivandet (jfr Calkins 

1994). Skrivande betraktas som en kunskap som teoretiskt kan läras in och inte 

som ett verktyg för att kommunicera med andra, sig själv eller som ett stöd för 

att lära sig andra fakta. Skrivandet betraktas som något som kan läras med hjälp 

av explicita instruktioner och inte som något som socialiseras genom samtal i en 

gemenskap (jfr Hyland 2002). Det kan finnas en fara med att skrivandet kan 

uppfattas som kvantitet och inte kvalitet. Betydelsen av att eleverna känner sig 
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motiverade inför en uppgift genomsyrar all forskning, när det handlar om att 

skriva. Eleverna måste känna att det de skriver har betydelse för någon och att 

det inte får bli en uppgift som ska utföras för utförandets skull (Strömquist 

2010; Calkins 1994). 

 

Trots att många intressenter uttrycker betydelsen av att alla elever ska ha 

tillgång till, i många fall, en egen dator i skolan har användandet av dator i de 

undersökta lektionsförslagen inte något större genomslag. Alla 

lektionsförslagen framskriver att papper och penna är de verktyg som eleverna 

använder i det initiala skrivandet. Även om skolan är en stor institution som har 

till uppgift att utbilda eleverna för ett samhälle i förändring uppvisar 

förändringsarbetet en viss tröghet (Skolverket 2010). Då lektionsförslagen är 

presenterade på en webbsajt antyder det att lärare inte är obekanta eller 

främmande för att använda dator som ett skrivverktyg. När det däremot 

handlar om hur eleverna ska förhålla sig till att använda dator i sitt eget 

skrivande, förekommer det endast när eleverna ska renskriva sin text. Frågan 

som infinner sig är varför förslagen inte innehåller någon antydan om att dator 

är ett skrivverktyg, som används som ett naturligt inslag i skrivandets alla faser. 

Elevernas erfarenhet av att utanför skolans kontext använda dator är inget som 

eftersträvas i de 31 lektionsförslagen och detta kan sannolikt innebära att 

lektionsförslagen till stor del för traditionen att skriva med handstil och 

grammatiskt korrekt vidare. Betydelsen av att ta till vara elevernas 

förkunskaper när det gäller digitala medier i skolkontexten verkar följa samma 

mönster som det som Fast (2007) beskriver i sin avhandling, där barnen 

kommer till skolan med olika språkliga erfarenheter som inte tas till vara i 

skolan.  

Interaktion 
 

I lektionsförslagen prioriteras inte samtalet som en strategi för att utveckla 

elevernas texter (Björk & Blomstrand 1999). Huruvida samtal verkligen äger 

rum framgår inte eller tillhör en osynliggjord agenda. Det lämnas i förslagen 

litet utrymme för interaktion i klassrummet, förutom när eleverna ger och får 

respons. Eftersom det i de allra flesta fall inte finns någon beskrivning av hur 

detta sker, är det svårt att bedöma hur responssituationerna gestaltar sig i de 

enskilda klassrummen. Samtalets betydelse för att utveckla elevers språk har 

diskuterats och diskuteras av många aktörer och det råder en samstämmighet 

om samtalets betydelse för språkutveckling (Vygotsky 1978; Freire 1970; SOU 

1997; Skolverket 1999; Hundeide 2001; Strömquist 2011; Calkins 1994; Dysthe 

2003). När Skolverket gjorde en kartläggning 1998 (Skolverket 1999) av olika 

klassrumsmiljöer konstaterade de att det de kallar A-miljön, där 

undervisningen i hög grad utgår från eleverna förkunskaper och att eleverna 

uppmuntras att ta del av varandras kunskaper, inte förekommer så ofta i skolan. 



 

94 
 

I mitt material uttrycks explicit i lektionsförslagen att kommunikationen i 

skrivsituationen sker vid de tillfällen då eleverna ger varandra respons och i 

några fall i det inledande skedet av skrivuppgiften. I de allra flesta förslag 

uttrycks den kommunikationen som sker mellan lärare–elever, antingen genom 

den presentation av uppgiften som introduceras för eleverna eller i 

responssituationer lärare-elev. Responssituationer elev–elev och elev–lärare 

kan som det skrivs fram i förslagen ses både som enstämmiga eller 

tvåstämmiga, då instruktionen till responsgivare ofta har karaktären av att 

eleverna ska ge varandra förslag på innehåll och form.  

 

Samtalets betydelse är inte klart framskrivet i förslagen så det är svårt att få 

någon indikation på hur responsgivandet ser ut i det enskilda klassrummet. 

Med stor sannolikhet ser det olika ut beroende på hur bekanta och bekväma 

eleverna och lärarna är med situationen. Det har stor betydelse att eleverna 

själva har fått uppleva den positiva effekten av responser för att utveckla 

skrivförmågan, för att de responser de själva ger ska få någon betydelse för 

mottagarens skrivutveckling (Calkins 1994; Strömquist 2000). Det går inte att 

utläsa någon progressionstanke i lektionsförslagen på hur och vilka responser 

som kan hjälpa eleven att utveckla textinnehållet. Om så inte är fallet kan det 

möjligtvis bli så att eleverna får i uppgift att ge varandra respons på det som är 

synligt i texten, det vill säga stavning och form, då det också är det som beskrivs 

tydligast i responsdelen. Det kan finnas en fara med responssamtal, om inte 

eleverna är vana vid detta arbetsmoment att det blir allt för slätstrukna råd eller 

inga råd alls utan att responsgivaren bara hittar fel i texten (jfr Strömquist 

2011). 

 

Även om skolan är en mötesplats för både lärare och elever har undervisningen 

inte påverkats så mycket av den erfarenhet eleverna bär med sig in i skolan 

(Fast 2007). Analysen av de 31 förslagen visar att det är läraren som sätter 

agendan för skrivuppgiften. Bland annat genom att ge eleverna klara direktiv av 

vad som ska skrivas och hur det ska skrivas, medan de didaktiska frågorna 

varför och för vem inte är klart framskriven. Eleverna ska på egen hand utifrån 

lärarens anvisningar utföra en skrivuppgift som ska innehålla de 

arbetsuppgifter/moment läraren har bestämt. Elevernas medverkan i 

skrivandet blir i många fall att producera en text som läraren ska bedöma.  
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Metod och materialdiskussion 
 

Denna studie bygger på 31 digitala lektionsförslag som lärare valt att delge 

varandra på sajten www.lektion.se under ämnet svenska. Min bakgrund som 

lärare kan inte förbises i min förståelse av materialet. Men i min redovisning 

har jag vinnlagt mig om att inför läsaren redovisa på vilka sätt materialet har 

inordnats, tolkats och analyserats. Då mitt huvudsyfte var att undersöka 

innehållet i lektionsförslagen med avseende på vilket svenskämne som 

synliggjordes i skrivuppgifter avsedda för elever i grundskolan, gjorde jag ett 

ytterligare urval. För att begränsa mitt empiriska material valde jag att 

undersöka de lektionsförslag som var publicerade under underrubrikerna 

skrivprocess, respons och skrivuppgifter + skrivande. 31 förslag kvarstod av de 

4850 publicerade förslagen under ämnet svenska. Gadamer (1997) uttrycker att 

vid tolkning av texter är det av stor vikt att uttolkaren förhåller sig objektiv till 

texten. I min läsning av materialet har jag i möjligaste mån försökta att enligt 

den hermeneutiska rörelsen både se på helheten och delmomenten i 

lektionsförslagen.  

 

Förslag för fortsatt forskning 
 

Studien har aktualiserat ett antal frågor: 

 

Vilka motiv uttalar lärare för att använda lektionsförslag som kan laddas ner på 

nätet? 

 

Vilka lärare är det som använder de publicerade förslagen? Finns det någon 

koppling mellan antalet år i yrket och antal nedladdningar? 

 

Finns det ett samband mellan arbetstid och antal nedladdningar? 

 

Kan lektionssajten uppmuntra lärare till att hantera skrivande som en process? 

Om inte, vad krävs istället? 

 

Hur kan nya medier underlätta skrivandet i skolan? 

 

  

http://www.lektion.se/
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Sammanfattning 

Studien beskriver och analyserar lektionsförslag som lärare har publicerat för 

att delge andra på en nätbaserad sajt www.lektion.se under rubriken svenska 

och som vänder sig till olika lärarkategorier. Sajten är ett öppet forum där alla 

som skaffar sig ett lösenord har tillgång. Antalet medlemmar överstiger 240 

000 till dags dato. Min studie omfattar lektioner i svenska med inriktning på 

elevers skrivande i skolämnet svenska som har publicerats under åren 2006–

2011.  

 

Materialsökningen begränsades till sökorden skrivprocess, respons och 

skrivuppgift + skrivande. Totalt antal träffar på nämnda sökningar var 454. Av 

dessa lektionsförslag blev alla utom 31 bortsorterade på grund av att det inte 

fanns något uttalat förslag om skrivande som en process.  

 

Syftet med studien är dels att granska vilka uppfattningar om skrivande som 

avspeglas i de 31 förslagen, dels att ta reda på vilket/ vilka svenskämne(n) som 

synliggörs. Malmgrens (1996) ämneskonceptioner har använts för att analysera 

vilket svenskämne som visar sig och Ivanic (2004) skrivdiskurser för att 

analysera vilka texttyper som framträder i förslagen.  

Resultat 

Studiens resultat visar att förslagen till stor del fokuserar på vad eleverna ska 

skriva om och hur eleverna ska arbeta för att framställa sin text. Skrivandet 

beskrivs som ett självständigt arbete och de förslag till interaktion mellan elever 

som beskrivs handlar i hög grad om att en elev ger en annan elev respons på 

texten. Denna respons handlar i många fall om korrekturläsning med 

hänvisning till såväl form som innehåll. Lektionsförslagen beskriver i hög grad 

det som Malmgren (1996) benämner som ett färdighetsämne. Färdigheten att 

skriva en formellt riktig text. Ämnesvalet för skrivuppgiften hämtas ur läst 

litteratur och olika temaområden. Det förekommer också lösryckta 

skrivuppgifter som endast avser ett enstaka lektionstillfälle. Den texttyp som 

dominerar är berättande texter med beskrivande inslag. Enligt Ivanic (2004) 

beskrivning av olika skrivdiskurser finns såväl färdighetsdiskursen som 

genrediskursen väl representerade i de lektionsförslag som analyserats. I de 

lektioner som kan sägas utgöra exempel på skrivande som färdighet framstår 

det formella skrivande som betydelsefullt. I behandlingen av texttyper och 

genrer ligger fokus på textens funktion. Inget av förslagen uppvisar någon 

utvecklad instruktion för hur eleverna kan utveckla textinnehållet genom 

samtal, förutom att ge och få respons. Elevernas medverkan att genom samtal 

med varandra och läraren under hela skrivprocessen utveckla textinnehållet 
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förekommer inte i förslagen. Med Dysthes (2003) beskrivningar av skrivande 

som process kan här hävdas att tendenser i materialet visar att skrivande som 

en process försvåras om skrivundervisning riskerar att avgränsas till att bli en 

fråga om färdighetsträning i tysta klassrum. 
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