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Abstract  

Syftet med arbetat är att undersöka hur skrivprocesser behandlas i läroböcker för svenska 1 på 

gymnasiet. Jag undersöker om och hur läroböcker berör skrivprocesser samt om 

skrivprocesser finns med explicit eller implicit. I uppsatsen granskas fem läroböcker utifrån 

en kvalitativ metod. Läroböckerna jag valt ut har tryckts efter införandet av lgy11, vilket 

innebär att jag har valt bort ett historiskt perspektiv. Resultatet av min undersökning är att 

enbart en lärobok av fem skriver om skrivprocesser explicit. Resterande fyra läroböcker har 

med skrivprocesser implicit, dock i varierande omfattning.  

Nyckelord: Skrivprocesser, lärobok, lgy11, bedömning 
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1. Inledning 
 

”Unga väljs bort från jobb på grund av bristande skrivförmåga.” 

Citatet kommer från en artikel publicerad av SVT (Rydberg, 2020). I artikeln redogör man för 

den undersökning som gjorts på uppdrag av Utbildningsradion då man undersökte ungas 

skrivkunskaper. I undersökningen fick man reda på att 35 procent av 1000 tillfrågade chefer 

någon gång valt bort unga arbetssökande på grund av dåligt skriven text. Dessutom menar 12 

procent av de tillfrågade att de har gjort det flera gånger. Lärare på universitet och högskola 

upplever också problem med elevers skrivkunskaper och hälften av de tillfrågade 500 lärarna 

anser att unga studenter har brister i sitt skrivande, vilket kan innebära svårigheter med att 

klara högre studier (Rydberg, 2020).  

”Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 

kunskapsutveckling” (Skolverket, 2021). Att kunna formulera sig i skrift är en förutsättning 

för att aktivt kunna delta i samhällslivet och det är skolan som har ansvar för att utveckla 

skrivkunskaper hos unga människor. För att utveckla svenskan hos eleverna ska 

undervisningen innehålla moment som ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera, både 

i skrift och tal. Dessutom ska undervisningen stimulera till skrivande och ge språkliga redskap 

för vardags-, yrkes – och samhällsliv. Men trots att vi har denna syftesbeskrivning har vi ändå 

unga som brister i sitt skrivande.  

Mitt intresse för elevers skrivande och undervisningen om skrivande kom att väckas i och 

med Utbildningsradions undersökning, som nämndes ovan. Framför allt intresserar jag mig 

för skrivprocesser och dess roll i undervisningen i ämnet svenska. Får elever undervisning i 

skolan om hur skrivprocesser fungerar? Skrivprocesser kan förstås utifrån två 

forskningsområden, ett teoretiskt och ett praktiskt. Det teoretiska området undersöker de 

kognitiva och sociala processer som sker när en person skriver. Skrivandet är inte någon 

enkelriktad process utan skribenten arbetar dynamiskt utifrån olika mål och delmål (Flower & 

Hayes, 1981). I det praktiska forskningsområdet har man omsatt den teoretiska kunskapen till 

skrivdidaktik, vilket innebär att man undersöker hur man bäst undervisar och utvecklar 

elevers skrivande.  
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Då har man kommit fram till att eleven behöver kunskaper om vad skrivprocesser innebär 

samt att eleven i undervisningen arbetar utifrån skrivprocessers arbetsgång. Att eleven har 

förståelse och kan arbeta med skrivprocesser är av relevans eftersom det hjälper eleven att 

strukturera upp sitt arbetssätt. Det underlättar även eftersom eleven förstår varför hen skriver 

och skrivprocesser blir ett stöd när eventuella skrivproblem uppstår (Strömquist, 2007).  

Med detta som utgångspunkt kommer jag att titta närmare på hur skrivprocesser behandlas i 

läroböcker. Läroböcker är det dominerande läromedlet i skolan (Ammert, 2011) och därför 

kan deras innehåll om skrivprocesser ge oss en fingervisning om skrivprocessers roll i 

svenskundervisningen.    
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1.1 Syfte och frågeställning  

Mitt syfte är att skapa en djupare förståelse om hur skrivprocesser behandlas i läroböcker för 

svenska 1 på gymnasienivå. Syftet är att undersöka i vilken omfattning och hur explicit 

skrivprocesser berörs. Jag intresserar mig för om och hur läroböckerna behandlar 

skrivprocesser och jag granskar läroböckerna i relation till den forskning som finns om 

skrivprocesser och skrivundervisning. Formuleringen av syftet ledde fram till de följande två 

frågeställningarna. 

1. Hur behandlar fem läroböcker skrivprocessen? 

2. Behandlas skrivprocesser implicit eller explicit?  

För att besvara mina frågeställningar och uppfylla mitt syfte kommer jag att göra en kvalitativ 

studie där jag inte enbart undersöker hur skrivprocesser behandlas i läroböckerna utan om 

skrivprocesser finns med i läroboken implicit eller explicit. Innan resultatet presenteras ska 

jag bland annat att redogöra för den forskning som finns inom området skrivprocesser och 

dem läroböcker jag ska granska.  
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2. Bakgrund  
 

I det här avsnittet presenteras en historisk genomgång av skrivprocessen i svenskämnets 

skrivundervisning. Avsnittet berör även de olika diskurser som har påverkat 

svenskundervisningen och avslutas med att presentera hur svenskämnet ser ut idag.  

 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Under 1960-talet definierades svenskämnet som ett färdighetsämne. Det innebar en inriktning 

på basfärdighetsträning som innehöll formella krav som till exempel att man skulle kunna 

skriva med en tydlig handstil, skulle kunna använda vissa skiljetecken, skulle kunna förstå 

och stava till de vanligaste orden. Det fanns krav som eleven skulle uppfylla utifrån vilken 

årskurs man gick (Thavenius, 1999). Svenskämnet har tidigare ansetts vara ett 

färdighetsämne. Eleverna arbetade isolerade från varandra, var och en vid sin egen bänk och 

utan direkt sammanhang och progression mellan uppgifterna. Detta synsätt var dominerande, 

eleverna sågs inte som medskapare av innehåll utan snarare som tomma kärl som skolan 

skulle fylla med kunskaper (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2017). 

Under 1970-talet påbörjades en förändring som drevs av en liten skara lärare som ifrågasatte 

effektiviteten av färdighetsinlärning. Dessa lärare fick under 1980-talet stöd av 

språkforskningen, där bland annat Kent Larsson hävdade en ny syn på språkförmågan och 

skrev följande: 

Vi är kanske på väg att kunna se språkförmågan som en kunskapsform snarare än en 
färdighet skild från kunskaper om världen, att kunna betrakta skrivande och läsande 

som språkliga processer så bemängda med kunskaper om världen – med avancerade 

språkligt burna kunskaper – att det är missledande att beteckna dem som färdigheter. 

(Thavenius, 1999, ss. 64-65)  

 

De nya kunskaperna om hur unga utvecklar språk och skrivande ledde till en förändring av 

undervisningen och ämnets syfte. Skrivandet i skolan skulle få sammanhang genom att elever 

skrev texter med hjälp av erfarenheter, kunskaper, omvärldsorientering och formella krav. 

Eleverna skulle arbeta både kollektivt och individuellt. En stor del av elevernas skrivande 

skulle nu också innehålla bearbetning (Thavenius, 1999). Skrivpedagogikens förändring ledde 

till ett mer processorienterat perspektiv där eleven blir subjektet i sin egen skrivprocess och 

man försökte internalisera själva processen, vilka mentala, sociala och pedagogiska processer 
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eleven använder sig av. Man försökte bryta ned processen i flera delprocesser. Detta var ett 

avsteg från den mer traditionella pedagogiken som fokuserade på skrivandets slutproduktion 

och bedömning. (Nordmark, 2014) 

Skrivprocessen fick en viktig roll i skrivundervisningen och förespråkades alltmer. Detta kan 

man tillexempel se genom att forskarna Lennart Björk och Maj Björk skrev en artikel i 

Lärartidningen där man definierade och beskrev nyttan med att använda sig av skrivprocesser 

i skrivundervisningen (Björk & Björk, 1983). Skrivprocesser skulle bidra med att förflytta 

fokus från slutprodukten och ge eleverna verktyg för att kunna identifiera sina egna processer 

och få hjälp med att komma fram till olika strategier för att bemöta problem som kan uppstå 

under skrivandet. Lennart Björk och Maj Björk delade upp skrivprocessen i åtta moment som 

elever ska kunna arbeta med och underströk att eleven gärna får vandra fram och tillbaka 

mellan dessa moment under skrivandets gång. Deras beskrivning ställde krav på att läraren 

skulle fokusera på vad som var bra med elevens text och inte fokusera på det som var fel samt 

ständigt arbeta med eleven så att eleven förfinade sin process och ökade sin medvetenhet om 

vart i processen hen befann sig (Björk & Björk, 1983). 

Under 1990-talet gick man ifrån tanken på att elever var tomma kärl som skulle fyllas med 

kunskap till att förankra undervisningen i elevernas erfarenheter, egna identiteter och relation 

till omvärlden. Nu skulle allt som lärdes ut i skolan också ha en relation till samhället. 

Elevens inre processer fick alltså ett mycket större utrymme och man skulle använda 

kunskaper som redskap för att lösa problem (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2017). Denna 

förändring påverkade svenskämnets struktur från att vara ett färdighetsämne till ett 

livskunskapsämne. Detta kan man se tydligt när man jämför styrdokumenten från 1970 och 

2000 för svenskämnet. 

Lgy 70:  

Eleven skall genom undervisningen i svenska utveckla förmågan att uttrycka sig vårdat 

och korrekt, klart och samtidigt ledigt i tal och skrift samt att uppfatta och tillgodogöra 

sig innehållet i en text och bedöma detta från olika synpunkter. 

Skriftlig framställning Skisser, kortskrivningar och uppsatser av väsentligen 

beskrivande, utredande och argumenterande art. Referatuppgifter av olika slag. 

Anteckningsteknik. Praktiska skrivelser. Affärsbrev. Dispositionsövningar. Stilistiska 

arbetsuppgifter och formuleringsövningar. 

(Skolöverstyrelsen, 1970) 
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Lpf 94 med revideringar år 2000: 

Eleven skall  

kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är 

anpassat efter situationen och mottagaren  

kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven 

själv och för den valda studieinriktningen  

kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande 

 (Skolverket, 2021) 

 

Även om Skolverket aldrig preciserade i sina styrdokument att lärare skulle införa 

skrivprocesser i sin undervisning förväntades det. Detta framgår i utredningen som gjordes av 

Skolverket där man granskade lärarnas arbete med skrivprocesser. I utredningen beskrivs 

vikten av att arbeta med skrivprocesser för att uppnå de nya målen inom skolan och 

skolämnen. Skrivförmågan definieras som något komplext som inte kan reduceras till 

rättstavning och grammatik. Skrivprocessen ses som ett verktyg för livet och är viktig för den 

demokratiska medverkan. Undersökningen kom fram till att användandet av skrivprocesser i 

undervisningen varierade från lärare till lärare och föreslog ett utvecklingsarbete för att 

minska variationen (Skolverket,1998).  

 

2.2 Ivaničs sex skrivdiskurer.   

Ovan har jag beskrivit hur skrivprocesspedagogiken har uppkommit och vilken påverkan den 

har haft. Det är dock viktigt att veta att det under perioden 1960-talet till 2000-talet pågick 

flera förändringsvågor som påverkade skrivpedagogiken, där skrivprocesspedagogiken var en 

av förändringsvågorna. Dessa förändringsvågor beskrivs av Roz Ivanič som sex 

skrivdiskurser (Ivanič, 2004). Med diskurser menas i detta fall ett sammansatt synsätt som 

fångar in perspektiv på skrivande, skrivundervisning, skriftspråklig kompetens samt 

skrivutveckling. Något förenklat handlar det om hur man talar om något och vilka strukturer 

som påverkar (Skolverket, 2021). Nedan kommer Ivaničs sex skrivdiskurser att presenteras, 

vilka är färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen, 

diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen.  
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2.2.1 Färdighetsdiskursen 

I färdighetsdiskursen framställs språkriktighet som det centrala (Ivanič, 2004). Språket anses 

autonomt och oberonde av textgenrer, skrivpedagogiken handlar om att eleven ska lära sig en 

rad generella lingvistiska regler och färdigheter. Ett exempel på detta är uppgifternas 

utformning som gör att eleverna arbetar med grammatikövningar där eleven bedöms utefter 

hur väl eleven följer de språkliga reglerna. För att synligöra språkreglerna blir rättning av text 

en central metod i undervisningen och textens kommunikativa funktion blir sekundär. Det 

finns inget samband mellan läsning och skrivande utan ses som två separata färdigheter. 

Färdighetsdiskursen var dominerande fram till 1960-talet. Idag existerar den fortfarande men 

som en del i helheten. Detta kan vi se när vi tittar på lgy11 och dess framställning av 

ämnesplaner för svenska. ”Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper 

i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang” (Skolverket, 2021). Citatet 

kommer ifrån kursen Svenska 1 på gymnasiet och är en beskrivning av en del av det centrala 

innehållet. 

 

2.2.2 Kreativitetsdiskursen 

Kreativitetsdiskursen blev en reaktion på färdighetsdiskursen och uppkom under 1960- och 

1970-talet (Ivanič, 2004). Detta synsätt värdesätter elevens erfarenheter och processer. Texter 

ses som en kreativ handling och eleven ska framförallt fokusera på att texten skulle underhålla 

och engagera läsaren. Kraven på elevernas språkriktighet sjunker och istället fokuseras det på 

skribentens innehåll och processer. Man ansåg att skrivandets formalia lärdes implicit när 

skrivandet fokuserades på läsaren. Diskursen hade romantiska drag om hur skrivandet 

utvecklas, eleverna uppmanades att skriva om sina egna intressen och föreställningsvärldar. 

Den vanligaste metoden inom diskursen var att arbeta med responsgrupper och kvantitet över 

kvalitet efterfrågades då eleverna utvecklade sitt skrivande genom mängden text som skrevs. 

Elevens kreativitet skulle inte hämmas av en lärare som gav instruktioner och direktiv (Ivanič, 

2004). 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 

stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till 
sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 

samhällsliv. 

(Skolverket, 2021) 
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Här ser vi hur kreativitetsdiskursen lever kvar idag då detta citat kommer från svenskämnets 

syftesbeskrivning. Framförallt syns det i och med att det står att svenskämnet ska stödja 

elevens personliga utveckling, något som är en av huvudlinjerna i kreativitetsdiskursen.  

 

2.2.3 Processdiskursen 

Processdiskursen som uppkom under 1980-talet ändrade synsättet på skrivandet något, istället 

för implicit skrivutveckling och en skrivundervisning som utgick ifrån kvantitet ville man nu 

att elever skulle arbeta med sitt skrivande genom att läraren explicit förklarade och 

definierade en skrivprocess (Ivanič, 2004). Processdiskursen har sin utgångspunkt i den 

kognitiva psykologin under 1970-talet, då de mentala processerna bakom skrivandet hamnade 

i fokus. För att lära sig skriva betonas vikten av att eleven lär sig förstå de olika stegen, både 

mentala och praktiska, i textskapandet. Utveckling av elevens skrivande skulle bland annat 

ske genom samtal med lärare och skolkamrater. Diskursen kan ses som en vidareutveckling 

av kreativitetsdiskursen och här ändras lärarens roll ifrån att vara en stödjande part till en 

ledande part som lär ut om skrivandets olika steg. Eleven arbetar med texten i flera olika steg 

och det förväntades att eleven har flera utkast som korrigeras och ändras utefter kamrat- och 

lärarrespons (Ivanič, 2004). Idag är processdiskursen tydlig genom ämnesplanens 

formuleringar rörande bearbetning av egen muntlig och skriftlig framställning (Skolverket, 

2021).  

 

2.2.4 Genrediskursen 

I genrediskursen återgår undervisningen till att fokusera på textens slutprodukt (Ivanič, 2004). 

Texten granskas i högre grad och förväntas nu anpassas efter skrivsituation. Viss typ av text 

tillhör en viss typ av kontext. Exempelvis har argumenterande text vissa riktlinjer som 

skribenten ska följa för att texten ska bli korrekt men samma riktlinjer lämpar sig inte för 

andra typer av genre. Det är lärarens roll att förtydliga och lära ut genrers olika drag. Elevens 

skrivutveckling fokuserades inte på hur korrekt texten är skriven utan hur välanpassad texten 

är för situationen och dess funktion (Ivanič, 2004). Diskursens idéer finner vi i läroplanen 

idag genom bland annat detta citat: ”Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och 

textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang” (Skolverket, 

2021).  
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2.2.5 Diskursen om sociala praktiker 

I diskursen om sociala praktiker underställs textens funktion och genre individens behov av 

att kommunicera (Ivanič, 2004). Det vill säga att texter och skrivande uppfyller enbart 

specifika behov. Texter som skrivs av elever för att genomföra en uppgift kan enbart existera i 

detta sammanhang. Textens värde förloras om det placeras i ett annat sammanhang då texten 

enbart skapades för att kommunicera elevens förmåga att lösa en specifik uppgift. Texten är 

alltså en del av de sociala relationer och behov som uppstår i olika sammanhang. Därför är det 

viktigt att elever skriver för olika situationer som uppstår utanför skolan, till exempel att 

eleverna får i uppgift att skriva en insändare som ska skickas in till en tidning. I 

styrdokumenten ser vi diskursen i uttrycket ett meningsfullt sammanhang (Skolverket, 2021). 

 

2.2.6 Den sociopolitiska diskursen 

Den sociopolitiska diskursen ligger nära den föregående diskursen. Skillnaden här är att man 

lägger till en maktaspekt på skrivandet. Här skapar vi texter inte bara för att vi vill 

kommunicera utan för att skapa vår identitet och förhålla oss till maktstrukturerna som finns i 

vårt samhälle. Diskursen är öppen för språkförändringar i högre grad än de andra diskurserna 

och vill utmana de idéerna och tankarna som finns om dem olika textgenrer. Texter ska 

produceras för att utmana andra texters maktförhållanden vilket bidrar till att texter ses som 

politiskt laddade. Man lär sig att skriva genom att förstå hur de olika texttyperna är 

uppbyggda och under vilka maktstrukturer dessa befinner sig i. Genom denna typ av 

undervisning lär man skribenterna att positionera sig i ett politiskt landskap (Ivanič, 2004). 

Denna diskurs är minst synlig i styrdokumenten men vi kan se dess påverkan genom att vi 

hittar kursinnehåll där dörren öppnas för politiskt innehåll så som att elever ska lära sig att 

skriva utredande och granskande texter. Även kunskapskraven vetenskapligt skrivande och 

källkritik är exempel där maktperspektiv kan komma in (Skolverket Lärportalen Skrivande på 

gymnasiet, 2021). 

 

2.3 Skrivundervisningen idag 

Ivaničs diskursbeskrivningar ger en historisk genomgång av hur skrivundervisningen har 

ändrats från 1962 till idag. Därmed blir det relevant att se närmare på skrivundervisningen 

utifrån Skolverkets styrdokument. Syftet och målet med svenskundervisningen är att eleverna 
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ska utveckla sin språkliga förmåga eftersom språket är ett redskap för reflektion, 

kommunikation och kunskapsutveckling. Skolverket skriver även: 

 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 

stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till 

sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 
samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och 

skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. (Skolverket, 

2021) 

 

I detta syfte ingår skrivande i allra högsta grad. Uttryckligen står det i styrdokumentets 

syftesbeskrivning att undervisningen ska innehålla skrivundervisning samt att skrivandet ska 

stimulera elevens lust att skriva, vilket i sin tur stödjer den personliga utvecklingen. Däremot 

finns inte skrivprocesser explicit med i styrdokumenten, varken i det centrala innehållet eller 

som ett kunskapskrav.  

För att stimulera elevens lust att lära och utvecklas ska lärarna använda sig av formativ 

bedömning, inte bara i ämnet svenska utan i samtliga ämnen. Formativ bedömning innebär att 

eleven ska ges återkoppling på en prestation och att denna återkoppling ska stödja eleven i sitt 

lärande. Formativ bedömning skiljer sig från summativ bedömning, då eleven i stället får en 

slutgiltig bedömning på en prestation (Skolverket, 2020). 

Hur man ska förhålla sig till svenskämnets syftesbeskrivning och mål samt Ivaničs olika 

skrivdiskurser svarar Ivanič på. Hon menar att skrivundervisningen bör innehålla samtliga 

skrivdiskurser. Genom att ständigt arbeta med de olika skrivdiskurserna får eleverna en 

allsidig skrivpedagogik som hjälper eleverna att få en mer nyanserad bild av skrift och hitta 

nya strategier som hjälper dem att bemöta problem som de stöter på under skrivandet. Denna 

slutsats ställer sig även Skolverket bakom (Skolverket, 2021).  

Den svenska skrivundervisningen är ett ständigt aktuellt ämne, bland annat i relation till 

undersökningen gjord av Utbildningsradion som jag presenterade i inledningen. En person 

som har fördjupat sig i ämnet är Pernilla Andersson Varga (2014). Hon har undersökt hur man 

undervisar i skrivande på gymnasiet. Muntlig och skriftlig kommunikation har en avgörande 

roll i individens samhällsdeltagande och Andersson Varga intresserade sig därför i hur lärare i 

grundskolans högre årskurser samt gymnasiet undervisar i skriftlig kommunikation, eftersom 

det är svenskämnet som har huvudansvaret för elevers skrivutveckling i den svenska 

kontexten. Andersson Varga kom fram till att det finns en föreställning om att 
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skrivkompetensen utvecklas av sig själv om eleven läser mycket samt att skrivande är en 

delvis medfödd förmåga. Med detta som utgångspunkt blir skrivundervisning ofta åsidosatt 

och implicit. Andersson Varga menar också att instruktioner vid skrivuppgifter ofta är 

kortfattade och oinramade och att läraren arbetar med summativ bedömning i stället för 

formativ bedömning. Orsaken till den utelämnade skrivundervisningen beror på att det kan 

finnas förväntningar på att eleven redan ska behärska skrivandet och att skrivandet ska 

utvecklas naturligt hos eleven i takt med att eleven går fler år i skolan. Därmed uteblir 

skrivundervisning i formativt syfte (Varga, 2014). 

Birgitta Norberg Brorsson (2007) intresserar sig för hur skrivundervisning genomförs i ett 

längre perspektiv samt hur lärare skapar sammanhang för olika skrivsituationer. Hennes 

studie genomförs i grundskolans senare år. Norberg Brorsson kunde dra slutsatsen att 

skrivandet inte riktades mot ändamål utanför skolan utan fokuserades på skriv- och 

situationskontexter som finns i skolan. Detta menar Norberg Brorsson att man som lärare kan 

göra annorlunda och att läraren kan rikta skrivuppgifterna mot skrivsituationer utanför skolan, 

så som att eleven skriver för skoltidningen. När skrivandet endast sker i skolkontext blir 

mottagaren läraren och det påverkar elevens utformning av texten. Det kan även försvåra när 

eleven ska skriva i andra sammanhang utanför skolan, eftersom eleven inte tidigare har 

funderat över vem som är mottagare (Brorsson, 2007).  

Norberg Brorsson drar även slutsatsen att skolan fram för allt fokuserar på att skriva texter 

med personligt innehåll samt att genren och textens syfte uteblir, något som ytterligare 

försvårar när eleven ska skriva utanför skolsammanhang. Eleven kan då ha problem med att 

avgöra syftet med texten, hur mycket förkunskap mottagaren kan besitta samt vem som är 

mottagare. Därför föreslår Norberg Brorsson att skolans skrivundervisning i högre grad 

behöver fokusera på att skriva texter till olika situationer, sammanhang och kontexter samt 

utifrån olika perspektiv. Om eleven inte får med sig dessa kunskaper kan det innebär 

svårigheter att klara fortsatta studier samt att aktivt delta i samhällslivet (Norberg Brorsson, 

2009). 
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3. Forskningsöversikt  
 

Begreppet ”skrivprocess” kan förstås utifrån två forskningsområden, ett teoretiskt och ett 

praktiskt område. Det teoretiska området innebär forskning om vad en skrivprocess består av, 

vilka delar av hjärnan som används och under vilka förhållanden det är som mest optimalt för 

en skribent att skriva. Det praktiska forskningsområdet intresserar sig för hur skrivprocesser 

hjälper skribenten att producera en text och vilka förberedelser man behöver göra föra att 

kunna skriva som till exempel stoffinsamling och så vidare. Inom bland annat amerikansk 

forskning intresserar man sig för det teoretiska forskningsområdet och man har valt att 

undersöka vilka kognitiva och sociala processer som aktiveras när en skribent skriver, 

exempelvis om det är långtidsminnet eller korttidsminnet som aktiveras och hur skribenten 

tolkar skrivuppgiften.  

En del forskare inom forskningsområdet argumenterar för att det finns flera skrivprocesser 

som är i gång samtidigt när elever skriver vilket ökar behovet att grundligt förstå sin egen 

interna process för att kunna utveckla sitt skrivande och förstå orsakerna till det som blir fel 

och behöver utvecklas. Skrivprocesser i pluralis medför att man synliggör själva hantverket 

där särskiljande görs mellan den inre tankeverksamheten och den yttre fysiska verksamheten 

att skriva ned en text. 

Skrivprocesser kan även vara riktade arbetsmodeller som ska vägleda skribenten från idé till 

den faktiska slutprodukten eller beteckna processer från hjärna till hand. En ambition med 

processinriktat skrivande är att vägleda skribenten mellan de olika faserna och samtidigt ge 

dem förståelse över var de befinner sig i processen för att förstå vilka typer av strategier de 

behöver använda sig av för att lösa eventuella svårigheter (Strömquist, 2007) (Skolverket, 

Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen, 1998). 

 

3.1 Den kognitionspsykologiska modellen 

Forskning om vad som sker när man skriver har länge saknats. Fram till 1980-talet ansåg man 

att skrivandet var en förlängning av retoriken och därför liknade skrivandets arbetsprocess 

retorikens arbetsprocess. Länge förespråkades det att skrivandet skulle genomgå vissa fasta 

moment i en viss ordning, något som var en lång och tidskrävande process (Heikel, 1931). Att 

arbeta utifrån den retoriska arbetsprocessen kunde innebära vissa svårigheter eftersom de 

retoriska kraven inte alltid gav så bra resultat när det gällde skrift.  
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Detta arbetssätt skulle komma att ändras under 1980-talet till följd av den forskning som 

gjordes av kognitionspsykologerna Flower och Hayes (1981) och som presenterades i artikeln 

”A cognitive Process Theory of Writing”. Deras upptäckter banade väg för ett nytt synsätt på 

skrivande och fastställde att skrivande är en komplex kognitiv process. Flower och Hayes 

forskning ändrade synen på skrivande, från att ha setts som en enkelriktad arbetsprocess till en 

mer dynamisk arbetsprocess som hjälper skribenten att sätta upp flera mål och delmål med sitt 

skrivande, mål och delmål som kan förändras under skrivandets gång (Flower & Hayes, 

1981). De arbetade även fram en modell för att illustrera de processer som skribenten 

använder när hen skriver. 

 

Modell 1. 

 

 

Modell 1 visar de processer som Flower och Hayes beskriver. Det första steget beskrivs som 

”Writing Assignment”, som även är en del av ”Task Enviroment”, och innebär att skribenten 

funderar över vilket syfte och för vem skribenten skriver till. Detta steg förekommer ibland 

enbart implicit i skolan och om eleven inte explicit får veta vilket syfte texten har eller vem 

mottagaren är kan det försvåra för eleven när hen skriver. Eleven behöver motivation till 

varför texten ska skrivas och därför skapas en situation eller en frågeställning som skribenten 

ska arbeta mot. Det här första steget är kritiskt då detta lägger ett fundament som skribenten 
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kommer att basera sina mål med texten på. Det är viktigt att skribenten är väl införstådd i 

skrivsituationen och en allt för ytlig förståelse kan leda till mål som helt missar poängen med 

skrivsituationen. Observera att bara för att detta är det första steget innebär detta inte att 

skribenten aldrig kommer att återkomma till denna punkt igen. Förmodligen kommer 

skribenten att återkomma till denna punkt flera gånger under sitt skrivande för att konstant 

förfina och bearbeta sin text. En bra skribent är van vid att ta in alla dessa aspekter innan hen 

börjar skriva och gör dessa analyser automatiskt men svagare skribenter kan helt ha missat 

eller underskattat första stegets värde. Det uppstår alldeles för ofta i skolsituationer att elever 

är för ivriga med att sätta i gång med sitt skrivande i tron att de vet vad uppgiften innebär. Om 

eleven inte återbesöker det första steget finns risken att eleven skriver en text som inte 

uppfyller lärarens utsatta krav (Flower & Hayes, 1981).  

Processen ”Long-Term Memory” används av skribenten när hen ska inventera vilka 

kunskaper hen besitter, detta behöver inte enbart betyda kunskaper som skribenten redan har i 

sitt minne utan kan även innefatta externa kunskaper så som böcker, hemsidor och så vidare. 

Här finner man även kunskaper om textens mottagare och redan inlärda skrivfärdigheter som 

till exempel uppfattning om hur en bra disposition ser ut, textstorlek med mera. Här kan 

problem uppstå för skribenten så som vilka kunskaper och erfarenheter som är relevanta för 

skrivsituationen. 

Både processerna ”Long-Term Memory” och ”Writing Assignment” påverkar processen som 

kallas för ”Planning”.  I denna process genererar skribenten textens struktur och sätter upp 

både stora och små mål för textens syfte. Dessa stora och små mål kan vara allt ifrån vilket 

budskap texten ska ha till textens struktur och disposition. Målen är inte statiska utan ändrar 

sig efter hur texten formas och vilka nya insikter skribenten skapar under skrivandets gång. 

Dessa mål är skapade av skribenten och inte efter någon extern källa som till exempel en 

lärare. Därför är det viktigt att i skolsituationer se till att både skribenten och läraren är 

överens om textens syfte. Många av dessa mål kan komma från skribentens långtidsminne och 

tidigare erfarenheter av skrivande. Målen skapas också i specifikt syfte för att lösa denna 

skrivsituation och har därför ingen överförbar förmåga till en annan skrivsituation.  

I planeringsprocessen organiserar skribenten kunskaper som är relevanta för skrivuppgiften 

tillsammans med sina kunskaper om mottagaren och skrivsituationen. Därefter övergår det till 

en ”Translating” process där skribenter översätter sina tankar, idéer och uppfattningar till text 

eller förslag på meningar. Allt detta samordnas med skribentens kunskaper om språket. När 

texten har blivit skriven påbörjas bearbetningen av texten, detta kan ske samtidigt som 
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skribenten skriver, när hen går tillbaka och läser vad som har skrivits eller när skribenten får 

feedback från andra läsare. Under denna tid förflyttar sig kunskaper från långtidsminnet till 

korttidsminnet, arbetsminnet.  

Detta är en sammanfattning av Flower och Hayes modell 1. Det viktigaste man ska komma 

ihåg av denna modell är att skrivprocessen i högsta grad är dynamisk och skribenten utnyttjar 

alla dessa processer mer eller mindre samtidigt. Det finns inget stadium där man kan anse sig 

färdig med en process för att senare inte återkomma till den. Processerna används under hela 

tiden texten skrivs och slutar inte användas för än skribenten anser sig klar med sitt skrivande. 

 

3.2 Skrivprocessen enligt Strömquist 

Siv Strömquist (2007) är en forskare som har ägnat mycket tid på att forska om skrivprocesser 

och har en del genomslagskraft på den svenska skrivundervisningen. Strömquist belyser och 

argumenterar för vikten av att ha en skrivprocess, en i förväg definierad sådan och att 

självaste skrivandet av en text är det minsta steget. Enligt Strömquist blir skrivprocessen både 

en arbetsprocess och en problemlösningsprocess och hon menar att detta är ett sätt att 

synliggöra en process för att kommunicera, tänka och lära. Nedan presenteras Strömquists 

arbetsmodell av skrivprocessen. 

Förstadiet: 

• Analys av skrivuppgiften – vad ska det skrivas om, för vem, i vilket syfte. 

• Stoffinsamling – samla material.   

• Sovring/fokusering – vad ska tas med av materialet, vad ska koncentreras på? 

• Strukturering/planering – i vilken ordning ska materialet presenteras? 

Skrivstadiet: 

• Formulering – översätta tankar till skrift. 

Efterstadiet: 

• Bearbetning – från utkast till färdig text. 

• Utskrift 

• Korrekturläsning 

• Publicering   
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Förstadiet: här inleder skribenten med en analys av uppgiften. Då reflekterar skribenten om 

syfte, textstil, material, stoffinsamling och liknande. När skribenten har en förståelse för 

ämnet börjar hen samla in information och gör en avvägning av stoffets betydelse för textens 

innehåll och hur det påverkar slutprodukten. Denna insamling kan bestå av till exempel 

biblioteksbesök, internetsökningar, intervjuer och så vidare. Det kan till och med handla om 

att skribenten hämtar information ur sitt eget minne. Därefter sorteras materialet och textens 

disposition tänks fram. Här bör skribenten tänka på läsaren och vad som är lämpligt för 

läsaren och vad läsaren förväntar sig, därmed börjar skribenten att sålla bort det oväsentliga. 

Dessa steg sker inte nödvändigtvis i den kronologiska ordning som vi ser här, utan skribenten 

kan vandra mellan de olika stegen eller utföra stegen samtidigt.  

Skrivstadiet: i detta stadium skrivs allt ned och alla förberedelser leder till ett första utkast. 

Skrivstadiet kan se annorlunda ut från individ till individ. En del skribenter skriver febrilt och 

behöver få ned så mycket av texten som möjligt på papper och skrivandet kan bli hämmat vid 

eventuella avbrott. Detta leder oftast till ett större efterarbete men i gengäld får man större 

mängd text skriven. Andra skribenter skriver i stället i kortare perioder med många uppehåll 

och avbrott. Denna process är långsammare men kan leda till ett mindre efterarbete, vissa 

kanske till och med skriver långsammare medvetet för att få mindre efterarbete. 

Efterstadiet: det avslutande stadiet blir olika omfattande på grund av hur skribenten arbetar i 

skrivstadiet och här kan flera olika moment gås igenom igen så som ordval, disposition, 

interpunktion. Det här stadiet är väldigt tidskrävande och det är viktigt att skribenten lägger 

tid på att arbeta med sin text. Det är bra att kunna sprida ut arbetet för att ge texten tid att vila. 

I det här stadiet kan man även be andra läsa texten och bidra med feedback. 

Det viktigaste är att förstå att detta inte är på något sätt ett givet recept på hur arbetet ska gå 

till för att få en text skriven. De olika delarna i processen kan se olika ut för diverse individer 

men det ska ge en överblick och förståelse för det arbete som krävs för att få en text skriven. 

Oftast är dessa processer omedvetna och detta är ett sätt att belysa en skrivprocess. Processen 

är inget som är hugget i sten utan kan varieras av samma skribent beroende på skrivtillfälle. 

Generellt sett kan händelseförloppet se ut så här enligt Strömquist: 

• Analyserar 

• Samlar 

• Sovrar/fokuserar 

• Strukturerar/planerar 
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• Formulerar 

• Bearbetar 

 

I detta avsnitt har jag presenterat en översikt på den forskning som finns inom skrivprocesser, 

både inom det teoretiska och praktiska området. Flower och Hayes och Strömqvist forskning 

ligger till grund för det teoretiska ramverket jag ska använda i min undersökning. Detta 

presenteras i följande avsnitt i samband med metod och material.   
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4. Metod och material 
 

I denna del presenteras den teori och metod som ska användas samt det material som 

granskas. I del 4.1 beskrivs den teori jag kommer utgå från och i del 4.2 beskrivs den 

kvalitativa analysmetod som har utgångspunkt i Gubrium och Holsteins analytic bracketing. 

Därefter beskrivs den tematik som kommer användas vid granskningen av läroböckerna (del 

4.3) och avslutningsvis presenteras materialet som ska granskas och analyseras (del 4.4). 

 

4.1 Teoretiskt ramverk  

Det teoretiska ramverket som jag kommer utgå ifrån i uppsatsen grundar sig på det som 

presenterats i avsnittet Forskningsöversikt. Grunden för min undersökning är den kognitiva 

forskningen som Flower och Hayes gjorde under 1980-talet. Deras forskning skapade en 

förståelse över vad som sker i hjärnan när man skriver och synliggjorde de olika processer 

som sker kognitivt när man ställs inför uppgiften att skriva en text. Flower och Hayes har 

kunnat konstatera att det sker flera processer samtidigt, så som att skribenten funderar över 

vem texten ska rikta sig till och hur man använder sig av sitt långtidsminne. 

Flower och Hayes gjorde ingen ansats att sätta in skrivprocesser i ett didaktiskt perspektiv, 

något som i stället Strömquist gjorde. Utifrån Flower och Hayes forskning och slutsatser om 

den kognitiva processen vid skrivande formulerade Strömquist en skrivprocess som även har 

ett didaktiskt perspektiv. Strömquist skrivprocess är skapad för att vara ett hjälpmedel för 

lärare och elever. 

Med utgångspunkt i de både modeller över skrivprocessen som Flower och Hayes och 

Strömquist har skapat kommer jag att skapa en tematik som kommer att ligga till grund när 

jag granskar läroböcker. Tematiken kommer att presenteras i avsnittet Metod. 

 

4.2 Val av kvalitativ metod 

 För att besvara min frågeställning används en kvalitativ metod. Valet av den kvalitativa 

metoden är för att granska och synliggöra fenomen och företeelsen som inte är kvantitativa 

utan i stället måste förstås i sitt sammanhang. För att göra detta kommer jag att utgå från den 

kvalitativa metod som Gubrium och Holstein förespråkar (Rennstam & Wästerfors , 2015). 
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Det finns olika synsätt på hur man ska närma sig sin empiri när man använder sig av en 

kvalitativ metod och ofta så landar det i att man har en naturalistisk ansats, det vill sägs att 

man intresserar sig för vad-frågor, eller att man har en konstruktivistisk ansats, det vill säga 

att man intresserar sig för hur-frågor. Gubrium och Holstein menar att man bör undvika att 

fokusera på enbart vad eller hur, utan i stället bör man växla mellan de båda perspektiven. 

Detta kallar Gubrium och Holstein för analytic bracketing, det vill säga analytisk 

parentessättning. Inom analytic bracketing lyfter man komplexiteten i den sociala 

verkligheten och menar att man måste lyfta in både vad och hur i analysen eftersom man då 

kan få svaret på varför. Dock kan det vara svårt att studera två aspekter samtligt varpå man 

växelvis får sätta den ena frågan inom parentes, utan att permanent kassera någon av frågorna. 

I metoden analytic bracketing ser man på den struktur och kontext som empirin befinner sig i 

för att på så sätt få en helhetsbild av ämnet som analyseras och Gubrium och Holstein menat 

att man inte kan se fenomen och företeelser som isolerade öar (Rennstam & Wästerfors , 

2015).  

Metoden är passande för denna uppsats eftersom jag måste granska läroböckerna i sin 

kontext. När läroböcker granskas är det hur-frågan som är framträdande. När läroböckernas 

innehåll därefter analyseras sätts det i kontext till vad-frågan, det vill säga den svenska skolan, 

svenskämnets syfte samt forskning om skrivprocesser och skrivundervisning.  

 

4.3 Tematik 

Som vi kunde konstatera i tidigare forskning genomgår skribenten en komplex process innan 

man får den slutgiltiga texten på papper. Förekomsten av skrivprocesser och vägen fram till 

en färdig text kommer därför att granskas i fem läroböcker. Läroböckerna kommer granskas 

tematiskt. Tematiken bygger på Siv Strömquists och Flower och Hayes modeller över hur 

skrivprocesser fungerar. Hur skrivprocesser fungerar samt deras relevans redogörs det för 

under avsnittet Forskningsöversikt. I läroböckerna kommer jag granska hur och om delar av 

skrivprocessen omnämns, både implicit och explicit. Den tematik som jag utgår från är: 

 

Tema förstadiet  

Här letar jag efter all text i läroböckerna som innehåller någon form av förarbete inför att 

skriva en text. Det kan exempelvis vara text om att skribenten ska analysera skrivsituationen, 
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vilket syfte texten har eller vilket stoff som behövs. För att det ska kunna räknas som att till 

höra detta tema måste innehållet beröra någon av följande huvudpunkter: 

• Analys av skrivsituationen 

Ska besvara följande frågor: vad ska jag skriva om? För vem? I vilket syfte? 

• Stoffinsamling  

Ska besvara följande frågor: vad för stoff behövs för skrivsituationen? Hur ska stoffet sorteras 

och vilka kunskaper behövs och finns om mottagaren. 

• Organisation och målsättning för skrivsituationen 

Ska besvara följande frågor: vad ska jag ta med av materialet? Vilket urval behövs? vad ska 

jag koncentrera mig på? Vilka mål ska sättas upp för texten? 

• Strukturering/planering  

Ska besvara följande frågor: i vilken ordning ska jag presentera materialet? Finns det råd om 

disposition? Något av stoffet som är viktigast? 

 

Tema skrivstadiet 

Detta tema berör all text som bearbetar språkriktighet och textens utseende rent grafiskt, så 

som styckesindelning. För att räknas in till detta tema måste texten innehålla följande punkt: 

• Formulering  

Ska besvara frågor så som språkriktighet och textens utseende. 

 

Tema efterstadiet  

I detta tema letar jag efter text som berör vad som innebär med att bearbeta en skriven text. 

Vad som behövs göras med texten för att få den redo för till exempel inlämning, vilka 

metoder som bör användas. För att räknas in till detta tema måste texten innehålla följande 

punkter: 

• Genomläsning 

• Textredigering  
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• Mottagning och bearbetning av respons 

 

Tema processbeskrivning 

Här letar jag efter text som beskriver skrivandet som en process, hur skriften innehåller flera 

processer som interagerar med varandra dynamiskt och hur dessa processer är i gång under 

hela skrivsituationen. 

 

4.4 Urval 

Läroböcker är dominerande i undervisning och har en central roll i skolan (Ammert, 2011) 

och eftersom läroboken är ett vanligt inslag i undervisningen valde jag att analysera tryckta 

läroböcker. Innan 1991 var läroböcker statligt kontrollerade och utvalda, en kontroll som 

syftade till att försäkra sig om att läroböcker överensstämde med styrdokumenten samt var 

objektiva och sakliga. Efter 1991 är det i stället upp till den enskilda skolan och läraren att 

bedöma om ett läromedel är lämpligt att använda och därför finns det ett stort utbud av 

läroböcker som riktar sig till Svenska 1. Mitt kriterium när jag valde läroböcker för att 

granska var att läroboken används i dagsläget ute på skolor i undervisning för Svenska 1. 

Läroböckerna är även skrivna efter införandet av lgy11 eftersom jag har valt att fokusera på 

det utrymme skrivprocesser får i dagens undervisning och därmed har jag valt bort ett 

historiskt perspektiv.  

 

4.5 Material 

Det är fem läroböcker som kommer att granskas utifrån ovannämnda tematik. Samtliga 

läroböcker riktar sig till kursen Svenska 1. Här följer en kort presentation av läroböckerna.  

 

Formativ svenska 1  

Formativ svenska gavs ut 2017 och är skriven av Carin Eklund och Inna Rösåsen. Bokens 

kapitel är indelade efter muntlig framställning, genreskrivande, skönlitterär läsning och 

språklig variation.  
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Fixa svenskan 

Läroboken är skriven av Ann-Sofie Lindholm, Pär Sahlin och Helga Stensson. Läroboken 

gavs ut år 2019 och innehållet har delats in i tre kategorier med olika tematiska kapitel. Den 

första kategorin handlar om litteratur, den andra kategorin handlar om språk och 

avslutningsvis har vi kategorin genrer.  

 

Punkt.  

Punkt. är skriven av Elin Helldén och Linnéa Svärd och utgavs år 2020. Läroboken består av 

sex kapitel. Kapitlen har följande huvudrubrik: Läsning, Argumentation, Språkriktighet, 

Retorik, Utreda samt Språksociologi.  

 

Kontext  

Läroboken Kontext är inriktad för elever som läser yrkesprogrammet Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet. Boken gavs ut 2013 och författare är Eva Hedencrona och Karin 

Smed-Gerdin. Boken innehåller elva kapitel: Kontext – språk i olika sammanhang, 

Entreprenörskap, Film och litteratur - centrala motiv, Mat från hela världen – muntlig 

presentation, På jobbet – beskriva och instruera, Media – att informera och argumentera, 

Kritiska röster – referera och kolla källan, Relationer – språk och litteratur, Matkulturer – 

sammanfatta och reflektera, Framtid – förebilder och kulturskillnader, Rätt eller fel?, Om 

språkliga begrepp.  

 

Svenska impulser 1 

Läroboken är skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson och utkom 2013. Svenska 

impulser 1 är indelade i sex större block: Mot läsfåtöljen, Ditt sätt att lära, Ordet är ditt, I 

skrivarverkstan, Bildens värld och Koll på språket.  
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt redovisas resultatet av undersökningen. Jag presenterar varje lärobok för sig 

och redogör för förekomsten av de fyra tematiseringarna.  

 

5.1 Formativ svenska 1 

Läroboken Formativ svenska 1 har ett upplägg som ska främja den formativa bedömningen. I 

läroboken får eleven arbeta med många liknande övningar och löpande återkoppling som 

slutligen ska leda fram till den summativa bedömningen. I lärobokens introduktion finner vi 

en guide med olika hjälpmedel som ska vara återkommande i läroboken, så som 

kamratbedömning och information om vad en mönsteruppgift är. Båda mönsteruppgifter och 

kamratbedömning är återkommande inslag i de olika kapitlen, som ett hjälpmedel för eleven.  

 

5.1.1 Tema förstadiet 

Tema förstadiet benämns inte explicit i läroboken Formativ svenska 1. Däremot finner vi 

delar av förstadiet implicit i olika informativa delar, exempelvis under det kapitel som handlar 

om argumenterande text. Då är informationen till för att hjälpa eleven i förstadiet när eleven 

ska skriva en argumenterande text men informationen och struktureringen skiljer sig från 

andra typer av texter som eleven ska skriva. Det finns inget allmänt avsnitt om förstadiet av 

skrivprocesser utan det är genrebundet.  

När eleven ska arbeta med och skriva en argumenterande text uppmanas inte eleven fundera 

över textens syfte. I stället fokuserar läroboken på målet med kapitlet.  

I det här kapitlet ska du visa att du kan skriva en argumenterande text som är 

sammanhängande och följer skriftspråkliga normer. Uppgiften är att skriftligt driva en 

egen åsikt, så kallad tes, och motivera den med hjälp av olika argument. 

(Eklund & Rösåsen, 2017, s. 100)  

 

Syftesbeskrivningen utvecklas delvis senare i kapitlet. Då berättar man vad ett argument är för 

något, att det är viktigt att eleven själv kan ta ställning i frågan samt att det finns olika typer 

av argument. Därefter rekommenderas eleven att samla på sig många olika argument för att 

därefter göra en gallring och plocka ut de tre bästa. Organisation och målsättning för 

skrivsituationen berörs delvis:  
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Den klassiska argumentationen jobbar enligt modellen: mellanstarkt argument först, 

svagt argument på andra plats, motargument som bemöts på tredje plats och 

avslutningsvis det sista och starkaste argumentet. 

(Eklund & Rösåsen, 2017, s. 110) 

 

Även andra kapitel om genreskrivande följer samma tema som ovan, man ger korta 

beskrivningar som kan hjälpa eleven med förstadiet i skrivprocessen. Som komplement till 

beskrivningarna finns det olika texter som exempel och som eleven kan utgå ifrån och ha som 

grund när eleven själv ska skriva text. Det finns elevtexter som har fått olika betyg och man 

redogör för de olika texternas styrkor och svagheter.  

 

5.1.2 Tema skrivstadiet 

Som hjälp när eleven ska skriva finns det förslag på arbetsgång, en arbetsgång som skiljer sig 

beroende på vilken genre man ska skriva. Förslagen som ges är kortfattade. När exempelvis 

eleven får i uppgift att skriva ett inlägg är förslaget att eleven ska läsa texterna inlägget ska 

grunda sig på, försäkra sig om att man vet hur man refererar, skriva texten och avslutningsvis 

ta emot återkoppling från läraren (Eklund & Rösåsen, 2017, s. 163). Ytterligare hjälp under 

skrivstadiet finns i ett kapitel om språkriktighet, grammatik och styckesindelning. Detta är 

dock inte koppat till skrivande eller en enskild skrivgenre utan är ett separat kapitel.  

 

5.1.3 Tema efterstadiet 

Efterstadiet omnämns delvis i olika avsnitt i boken. Då uppkommer det i de olika förslagen på 

arbetsgång. Det kan då stå att eleven ska ta emot lärarens återkoppling och arbeta utifrån det 

eller att man kan ge kamratbedömning. Det finns dock inga instruktioner på hur man ger 

feedback eller hur man tar emot det. ”Ta emot kamratbedömning och lärarens återkoppling” 

(Eklund & Rösåsen, 2017, s. 139) Information om textredigering och behovet av 

genomläsning utelämnas helt i läroboken.  

 

5.1.4 Tema processkrivning 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att skrivprocesser inte finns med explicit i läroboken 

Formativ svenska 1. Skrivandet beskrivs inte som en process, inte heller finns det information 

om att skrivprocesser är ett arbetssätt som är överföringsbart på olika sätt att skriva. Delar av 
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skrivprocesser finns med implicit, alltid genrebundna och ofta kortfattat. I följande utdrag från 

boken, då eleven ska skriva en argumenterande text, har man implicit fått med delar av 

förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet på några få meningar. 

Resonera om uppgiften och bestäm er för ett ställningstagande i frågan. Sök fakta och 

samla argument som ska gallras till tre stycken, ha gärna med ett motargument också. 
Ta emot lärarens återkoppling på argumentet innan textproduktionen. Skriv er 

argumenterande text. Utgå gärna från mönstertexten med betyg A på sidan 78. Ta emot 

lärarens återkoppling. Arbeta med texten utifrån återkoppling. 

(Eklund & Rösåsen, 2017, s. 115)  

 

Detta är ett av många exempel på hur skrivprocessen uppkommer implicit. 

 

5.2 Fixa svenskan 

Fixa svenskan är uppdelad i tre huvudkategorier och boken inleds med att behandla Litteratur, 

därefter Språk och avslutningsvis Genrer. I kategorin Litteratur finns tre kapitel där man 

beskriver ämnen så som berättarteknik och motiv och fokus ligger på att få en förståelse för 

den skönlitterära texten. I kategorin Språk handlar ämnena i stället om sociolekter, genus och 

dialekter. I bokens tredje kategori, Genrer, läggs fokus på skrivandet och instruktioner för 

skrivande. I den tredje kategorin finns kapitel som handlar om debattartiklar, krönikor, 

noveller och dikter. I kapitlen finns det exempeltexter från de olika genrerna samt 

instruktioner för hur man skriver de olika genrerna.  

 

5.2.1 Tema förstadiet 

Tema förstadiet förekommer enbart delvis och då implicit. I kategorierna Litteratur och Språk 

har elevens skrivande inget större utrymme utan dyker enbart upp i samband med mindre 

uppgifter som är kopplade till de texter eleven har läst. När eleven väl ges i uppgift att skriva 

en text utelämnas hela eller delar av instruktioner och beskrivning av de olika tematiska 

områden som ingår i skrivprocessen. Exempelvis får eleven i uppgift att skriva en artikel om 

ungdomsspråk. Instruktionerna berättar att det ska finnas en inledning, fördjupning och 

stycken med mellanrubriker. I dessa instruktioner saknas så gott som samtliga teman. Kort 

beskrivs dispositionen, en del i tema förstadiet, men i övrigt saknas skrivprocesser. 
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I artikelns inledning presenteras ämnet på ett tydligt och överskådligt sätt. Därefter 

kommer fördjupningen indelad i ett antal stycken med mellanrubriker. Här redogör man 

för sitt ämne så utförligt och från så många perspektiv som möjligt. 

(Lindholm, Sahlin, & Stensson, 2019, s. 162) 

 

Tema förstadiet förekommer i större utsträckning i kategorin Genre, dock enbart implicit. 

Tema förstadiet förekommer bland annat när läroboken ger instruktioner för hur man skriver 

en krönika. Då ges det instruktioner för vad eleven ska tänka på när hen gör en analys av 

skrivsituationer.  

Välj vilket ämne din krönika ska handla om. Välj något som du brinner för och som du 

kan argumentera för eller emot. Ämnet bör helst vara dagsaktuellt och vara av 

allmänintresse.  

Skriv kortfattat ner varför du har valt ämnet. Finns det någon speciell situation som 

gjorde att du valde att skriva om just det? 

Skriv också ner vilka åsikter du har om ämnet. Vilka känslor väcker det hos dig? 

(Lindholm, Sahlin, & Stensson, 2019, s. 255) 

 

Även under instruktionerna för hur man skriver ett debattinlägg finns det instruktioner för hur 

eleven gör en analys av skrivsituationen.  

Du måste också fundera över var din text ska publiceras och vilka som ska läsa den. 

Vad vet dina läsare om ämnet? Är de med dig eller mot dig? Hur når du fram till dem? 

Hur blir du trovärdig för dem? 

(Lindholm, Sahlin, & Stensson, 2019, s. 238) 

 

5.2.2 Tema skrivstadiet 

Tema skrivstadiet följer samma mönster som tema förstadiet, vilket innebär att i kapitlen 

under kategorin Genre finns instruktioner och tips för hur eleven ska tänka när hen skriver 

men dessa skiljer sig beroende på vad för typ av text man ska skriva. I kapitlen finns texter 

som visar hur de olika textgenrerna kan se ut och bör innehålla, dock utan att koppla det 

direkt till elevens eget skrivande. Texterna är lika mycket information om genren som hjälp 

till eleven när hen ska skriva en egen text i samma genre. Trots att informationstexterna inte 

är direkt riktade till skrivsituationen kan det ändå användas som ett stöd i skrivprocessen 

eftersom det ges värdefull information om exempelvis disponering, en del av förstadiet, och 

formulering, en del av skrivstadiet.   
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5.2.3 Tema efterstadiet 

Tema efterstadiet finns implicit med under samtliga instruktioner för hur man skriver 

debattinlägg, krönika, novell och dikter. Framför allt pratar man i läroboken om 

kamratrespons och eleverna ombeds ge det till sina klasskamrater. Det finns checklistor till de 

olika genrerna med frågor som man kan fundera över när man ger respons. Dessutom skriver 

man i läroboken att det är viktigt att arbeta med sin text innan man lämnar in den. Exempelvis 

ges följande råd vid diktskrivning:  

Stryk och skriv om, flytta versrader fram och tillbaka, skapa tomrum i texten eller baka 

ihop. Tänk på att det inte måste vara perfekt. Ibland kan ett misstag vara det bästa. Att 
hela tiden skriva vackra formuleringar kan trötta ut läsaren. Överraska hellre med något 

oväntat. 

(Lindholm, Sahlin, & Stensson, 2019, s. 327)  

 

5.2.3 Tema processkrivning 

I läroboken Fixa svenskan beskrivs inte skrivande som en process och de olika teman finns 

enbart med implicit. Förekomsten av de olika teman varierar beroende på skrivuppgift och 

kapitel och finns främst med i kapitlen om genreskrivning. Utöver dessa kapitel får skrivande 

inget övrigt utrymme mer än några kortare skrivuppgifter. I kategorin Språk får eleven i 

uppgift att skriva om en befintlig nyhetsartikel och lägga till svordomar för att illustrera 

vilken förstärkning det ger texten. 

Välj ut en nyhetsartikel och skriv om den så att vissa ord får förstärkning med hjälp av 
svordomar. Hur låter texten? Hur många och vilka förstärkande svordomar skulle kunna 

fungera? 

(Lindholm, Sahlin, & Stensson, 2019, s. 196)  

 

Övriga övningar i kategorierna Språk och Litteratur är uppbyggda på liknande sätt. Det finns 

skrivövningar som är kopplade till ämnen som berör kapitlet och där skrivsituationen saknar 

instruktioner om skrivprocesser. I kategorin Genre finner vi skrivprocesser i större 

utsträckning, dock utan att beskrivas explicit eller som en process. Skrivande beskrivs utifrån 

de olika genre med olika instruktioner och skrivande i andra situationer än krönikor, 

debattinlägg, dikter och noveller omnämns inte.   

 



32 

 

5.3 Punkt. 

I läroboken Punkt. beskrivs inte skrivprocesser explicit. I stället finner vi delar av 

skrivprocesser implicit i olika delar av boken.  

 

5.3.1 Tema förstadiet 

Tema förstadiet återfinns exempelvis vid beskrivningen av hur man skriver en 

argumenterande text. Då finns det en text om syftet med argumentation. Bland annat skriver 

man:  

Argumentation handlar om att övertyga. Om du vill få människor att hålla med dig eller 

påverka dem att handla på ett visst sätt, tar du till argumentation. Ju mer kunskap du har 

om argumentation, vad som stärker den och vad som riskerar att försvaga den, desto 

större chans har du att lyckas övertyga. 

(Svärd & Elin, 2020, s. 72) 

 

Det skrivs inte ut explicit men denna text kan ses som en hjälp när eleven ska formulera syftet 

med sin argumenterande text. Liknande struktur följer när man ska vägleda vid 

stoffinsamling, organisation och målsättning för skrivsituationen och strukturering/planering. 

Det finns ett stycke där man förklarar vad ett argument är, varför man behöver dem samt att 

man behöver kunna underbygga argumenten.  

Att underbygga handlar om att stärka argumenten och är en viktig del i en övertygande 

argumentation. Det räcker inte att lägga fram dina argument – du behöver också visa att 
de är trovärdiga. Du kan underbygga dina argument genom att förklara, ge exempel och 

genom att använda dig av trovärdiga och relevanta källor. 

(Svärd & Elin, 2020, s. 78)  

 

Utöver faktatexten om argument, som kan ses som en hjälp vid stoffinsamlingen, finns det en 

exempeltext. Strukturering och planering av texten finns med men utelämnas vid andra typer 

av beskrivningar av skrivgenre. Det finns exempel ingen hjälp i hur man ska organisera en 

utredande text, utöver en exempeltext som man kan ha som inspiration eller mall.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att delar av tema förstadiet finns med i läroboken, 

dock ej explicit.  
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5.3.2 Tema skrivstadiet 

Tema skrivstadiet följer samma mönster som tema förstadiet. Det finns ett längre kapitel om 

grammatik som kan vara till hjälp för eleven. Bland annat finns det ett stycke som behandlar 

satsradning samt en tabell med exempel på sambandsord.  

 

5.3.3 Tema efterstadiet  

Tema efterstadiet är utelämnat i läroboken. Det saknas information om att en text kan behöva 

bearbetas och information om hur man bearbetar texter. Det finns heller ingen del där man 

pratar om respons, varken hur man ger eller tar emot det.  

 

5.3.4 Tema processkrivning 

I Punkt. finns det generellt sätt få skrivuppgifter, i stället fokuserar man på att eleven ska 

reflektera och diskutera över olika frågor samt mer praktiska övningar som exempelvis hur 

man refererar. Man arbetar inte heller med så många olika skrivgenrer utan enbart 

argumenterande och utredande text lyfts fram. Vid beskrivningen av båda dessa genrer finns 

delar av skrivprocesser implicit, som beskrivits ovan. Man pratar dock aldrig om att 

skrivandet i sig är en process och att man kan se skrivprocesser som ett arbetssätt oavsett 

vilken typ av text man skriver. Inte heller framkommer det att de tips och råd man får vid de 

olika genreskrivningarna även går att överföra på andra typer av skrivande, råden man får är 

väldigt inriktade på just den typen av genre.  

 

5.4 Kontext 

Kontext riktar sig till elever som läser Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Därför har 

man inriktat innehållet i boken till ämnen som är relaterade till programmet. Bokens kapitel 

heter exempelvis Entreprenörskap, På jobbet och Mat från hela världen och vi finner 

genomgående uppgifter riktade till restaurang- och livsmedelsbranschen. Det finns få 

skrivuppgifter i boken i förhållande till antalet uppgifter om läsförståelse och muntlig 

presentation. Skrivprocesser nämns inte explicit och finns enbart delvis implicit. Exempelvis 

ska eleven i en uppgift läsa en text ur en bok och därefter svara på frågor, vars svar man 

finner i texten. Här får eleven ingen hjälp, tips eller riktlinjer på hur de ska lösa uppgiften. I 

stället är endast frågorna uppradade och eleven ombeds svara på dem. Denna typ av uppgift är 
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återkommande i boken. På några ställen har man skrivit hjälpfrågor för att leda eleven fram i 

skrivandet. 

Sammanfatta kortfattat handlingen i filmen med 150 – 200 ord. Utgå från de tre centrala 
scenerna i filmen som du valde ut och skriv om dem. Varför var de så viktiga? Hur 

tolkade du dem? Hur påverkade scenerna dig? 

 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2013, s. 78) 

 

Uppgiften rör delvis vid skrivprocesser och ger hjälp när eleven ska analysera skrivsituationen 

men utöver det så utelämnas förstadiet, skrivstadiet, efterstadiet och processkrivning.  

 

5.4.1 Tema förstadiet 

Tema förstadiet har överlag en liten del i läroboken och på de ställen där det nämns finns inte 

samtliga huvudpunkter. I stället finns det korta instruktioner som ska hjälpa skribenten. 

Exempelvis finner vi instruktioner för hur man skriver instruktioner och då finns det en 

checklista vad eleven bör tänka på vid skrivandet. ”Punkt för punkt beskrivs hur man ska 

göra” och ”Det finns ingen onödig information” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2013, s. 142). 

Med dessa instruktioner får eleven i uppgift att skriva instruktioner för hur man lagar Mee 

grob.  

Liknande upplägg finns det när eleven får i uppgift att skriva en insändare. Som hjälp inför 

uppgiften finns en exempeltext med en insändare och därefter finns det en faktaruta med 

information om vad en insändare är och bör innehålla. Även här finns det en kort checklista 

med instruktioner som: ”Inledning, avhandling och avslutning behövs” och ”Insändaren 

avslutas med en uppmaning eller ett krav” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2013, s. 167). 

 

5.4.2 Tema skrivstadiet 

Tema skrivstadiet har en liten del i läroboken. Delar av tematiseringen finns implicit eftersom 

det finns exempeltexter på hur man skriver inom olika genre, som när det finns ett exempel på 

hur en insändare ska se ut. Då får man information om hur en insändare ska se ut rent grafiskt 

och vad man kan tänka på vid exempelvis styckesindelning. Det finns även i slutet av boken 

ett kortare kapitel om språkriktighet.  

Vid en annan övning utelämnar man skrivstadiet helt. Eleven får då enbart följande 

instruktioner: 
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Skriv en krönika och reflektera över något som händer i din vardag. Du bestämmer 

själv rubriken. En krönika kan till exempel handla om hur det känns att bo hemma 
istället för i en egen lägenhet, om din vardag i skolan eller utanför skolan eller om 

möjligheten att få arbete i framtiden. 

 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2013, s. 267) 

 

Som hjälp för att lösa denna uppgift har eleverna ett exempel på en krönika samt en faktaruta 

med fem punkter där man beskriver vad en krönika är för något.  

 

5.4.3 Tema efterstadiet 

Tema efterstadiet saknas i Kontext, både explicit och implicit. I samband med 

skrivuppgifterna ombeds skribenten inte arbeta med varken genomläsning, textredigering eller 

mottagning och bearbetning av respons. Däremot finns det oftast frågor som eleven ska 

reflektera över efter att de läst en text, exempelvis en insändare. Frågorna kan exempelvis 

vara ”Vilket argument tycker du är mest övertygande i insändaren” och ”Hur reagerade du 

på insändaren? Gick budskapet fram?” (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2013, s. 167) Frågorna 

hade varit lämpliga vid respons av text men används inte på detta sätt i läroboken.  

 

5.4.4 Tema processkrivning 

Sammanfattningsvis arbetas det lite med de olika tematiseringarna i Kontext och när det väl 

görs så är skrivprocesserna implicita. Man beskriver aldrig skrivandet som en process utan 

plockar ut delar av skrivprocesserna som hjälpmedel i samband med olika skrivuppgifter.  

 

5.5 Svenska impulser 1 

I läroboken Svenska impulser 1 omnämns skrivprocesser explicit. Det finns en inledande text i 

kapitlet I skrivarverkstan där man berättar att skrivprocesser finns samt hur skrivprocesser 

hjälper en som skribent. Där skriver man bland annat: ”Ett vanligt misstag som många 

skribenter gör är att de lägger ner för lite tid på förberedelser och efterarbete” och 

”Skrivprocesser är en arbetsgång som beskriver hur arbetet med en text kan se ut.” 

(Markstedt & Eriksson, 2013, s. 118)   
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5.5.1 Tema förstadiet 

När läroboken har beskrivit vad skrivprocesser är för något samt fördelarna med att ha 

kunskap om skrivprocesser finns en beskrivning på vad man bör tänka på under förarbetet, 

vilket motsvarar det som jag benämner tema förstadiet. Skribenten ger rådet att fundera över 

följande frågor: 

”För vem skriver du?”, ”Vilket material behöver du?” och ”Hur ska texten läggas upp?” 

(Markstedt & Eriksson, 2013, s. 119) 

Det står även att det är viktigt att förbereda sig innan skrivandet startar eftersom ett ordentligt 

förarbete underlättar skrivandet. Skribenten ska först komma underfund med syftet till sin text 

och vem mottagaren är. Därefter måste lämpligt material finnas och därefter måste materialet 

går igenom. Avslutningsvis ska en disposition läggas upp.  

Innehållet i lärobokens avsnitt förarbete motsvarar till stor del den tematisering som jag byggt 

upp. 

 

5.5.2 Tema skrivstadiet  

Efter förarbetet menar läroboken att nästa steg är skrivarbetet. Här skriver man:  

När du har klart för dig vad du vill med din text är det dags att börja skriva. Kom ihåg 
att det du skriver är ett första utkast. Det betyder att du inte behöver oroa dig över om 

du inte känner dig nöjd med alla formuleringar. Det är bara att gå tillbaka och ändra vid 

ett senare tillfälle. 

(Markstedt & Eriksson, 2013, s. 119) 

 

Texten berör den tematisering som i min uppsats benämns som skrivstadiet. Här har man 

utelämnat information om språkriktighet och grammatik. Språkriktighet och grammatik finns 

däremot i ett avslutade kapitel i läroboken.  

 

5.5.3 Tema efterstadiet 

Det tredje steget i en skrivprocess enligt läroboken är efterarbetet. Här skriver man: 

Nu är texten skriven. Men det betyder inte att den är färdig. Under efterarbetet läser du 

igenom det du skrivit, funderar över vad som kan förbättras och skriver om. Att läsa 

texten noggrant och kontrollera språket kallas för att korrekturläsa. Ta gärna hjälp av 

en kamrat under efterarbetet. 

(Markstedt & Eriksson, 2013, s. 119) 
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Därefter finns det en faktaruta där man beskriver hur man kan arbeta med kamratrespons, 

både när man ger och får respons. Här finns punkter som: ”Formulera ett par frågor om 

sådant du inte förstår eller som du tycker bör utvecklas” (Markstedt & Eriksson, 2013, s. 

120). 

5.5.4 Tema processkrivning 

Skrivprocesser beskrivs som en grundstomme som kan användas i allt skrivande. Därför 

beskriver man sedan att det finns olika slags texter med olika syften ock olika utmärkande 

drag. I läroboken arbetar man med bland annat noveller, insändare och rapporter. I arbetet 

med de olika texttyperna finns det exempel på hur texterna kan se ut och därefter en uppgift 

att eleven själv ska skriva enligt genren. Exempelvis ska eleven skriva en insändare. Själva 

instruktionen till uppgiften är kort och koncis, endast några rader. Till hjälp för att lösa 

uppgiften finns det ett kapitel där man ger råd om hur man skriver en insändare samt, i ett 

senare kapitel i läroboken, beskrivningen av vad skrivprocesser är för något. I kapitlet där 

man ger råd inför hur man skriver en novell finns information om bland annat 

argumentationens struktur och disposition.  

Sammanfattningsvis finner jag skrivprocesser explicit i läroboken. Tema förstadiet, 

skrivstadiet och efterstadiet finns i stort sett med, med några mindre avvikelser. Temat 

processbeskrivning finns även det med, eftersom man beskriver skrivandet som en process.  
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6. Avslutande diskussion  
 

Jag har nu analyserat hur skrivprocesser behandlas i fem läroböcker för svenska 1. Resultatet 

av min analys visar att endast en lärobok skriver om skrivprocesser explicit medan resterande 

fyra läroböcker endast berör skrivprocesser implicit, se tabell 1 nedan. Dessutom varierade 

det mellan läroböckerna i vilken utsträckning man implicit skrev om skrivprocesser. Några 

böcker, så som Formativ svenska 1 hade med stora delar av tema förstadiet medan tema 

efterstadiet utelämnades till stor del. Läroboken Kontext hade i stället med en mindre del av 

tema förstadiet men tema efterstadiet hade större utrymme.  

 

Tabell 1. 

Lärobok Skrivprocesser beskrivs 

explicit 

Skrivprocesser beskrivs 

implicit 

Formativ svenska 1               X 

Fixa svenskan               X 

Punkt.               X 

Kontext               X 

Svenska impulser 1              X  

 

Att fyra av fem läroböcker inte beskriver skrivprocesser explicit samt att delar av 

skrivprocesser utelämnas riskerar att få konsekvenser för elevens lärande om skrivande. Bland 

annat menar Skolverket att implicit undervisning om skrivande kan innebära att eleven går 

miste om förståelse för hur hens skrivprocesser fungerar. Att i stället ha en explicit 

skrivundervisning gynnar fler elever i deras skrivutveckling (Wirdenäs & Lim Falk, 2018). 

Pernilla Andersson Varga (2014) kom fram till en liknande slutsats som den Skolverket 

presenterar, det vill säga att en implicit skrivundervisning försvårar skrivutvecklingen för 

elever.  

Som jag redogjort för i avsnittet Resultat så beskriver fyra av de fem läroböckerna inte 

skrivandet som en process, vilket innebär att eleven förlorar skrivprocesser som ett arbetssätt 
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som kan överföras till olika typer av skrivande. När läroböckerna beskriver skrivprocesser 

implicit så är det främst genrebaserat, vilket innebär att det finns instruktioner för hur man 

skriver texter utifrån en specifik genre. Genrerna är främst debattinlägg, utredande text, 

krönika och novell. Instruktionerna som ges till en skrivgenre hålls isolerade till det kapitlet 

och överförs inte till nästa skrivuppgift, vilket kan innebära att eleven har svårt att överföra 

sina skrivkunskaper till andra skrivområden. När skrivprocesser inte förklaras explicit kan det 

innebära att eleven har svårt att själv dra den slutsatsen. Dessutom var informationen om hur 

man skriver samt instruktionerna och uppgifterna ofta ytliga och abstrakta. Detta kan jag 

exempelvis se när läroboken Fixa svenskan ger följande råd vid diktskrivning:  

Stryk och skriv om, flytta versrader fram och tillbaka, skapa tomrum i texten eller baka 

ihop. Tänk på att det inte måste vara perfekt. Ibland kan ett misstag vara det bästa. Att 

hela tiden skriva vackra formuleringar kan trötta ut läsaren. Överraska hellre med något 

oväntat. 

(Lindholm, Sahlin, & Stensson, Fixa svenskan, 2019, s. 327)  

Denna instruktion kan ses som problematisk eftersom det inte finns några konkreta 

instruktioner som kan hjälpa eleven vidare i texten. Detta kan tolkas som att man förutsätter 

att eleven vet vad hen ska skriva. När man utelämnar grundläggande instruktioner så kan det 

tolkas som att det finns ett antagande om att skrivandet utvecklas av sig själv. Detta är något 

som Andersson Varga (2014) har kunnat se i sin forskning, att det finns ett antagande om att 

skrivförmågan är medfödd men även att skrivandet utvecklas naturligt när eleven går i skolan.  

Ytterligare ett resultat av att skrivprocessen delas upp i olika separata moment är att 

skrivandet kan ses som situationsbaserad, där eleven enbart skriver i skolan utan att det knyts 

till ett syfte. Detta är en problematik som Norberg Brorsson (2009) lyfter och hon drar 

slutsatsen att eleven inte får med sig de skriftliga kommunikativa kunskaper som behövs 

utanför skolan.   

Skrivprocesser finns inte uttryckligen med som ett centralt innehåll eller som ett 

kunskapskrav i Skolverkets styrdokument. I Skolverket styrdokument är ett av skolans 

grundläggande värde att skolan och undervisningen ska främja en livslång lust att lära samt att 

eleven ska bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga (Skolverket, 2021). Därför anser jag 

att det är anmärkningsvärt att skrivprocesser explicit utelämnas i svenskämnets centrala 

innehåll och kunskapskrav och i en del läroböcker. Genom att arbeta med skrivprocesser kan 

det vara ett sätt att uppnå de mål som Skolverket har satt upp för den svenska skolan och 

skrivprocesser är något som är viktigt för eleven att studera i en helhet, som en process, 

eftersom den är överförbar till olika typer av skrivsituationer. När skrivprocessen inte ses som 
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en helhet blir det som att uppfinna hjulet varje gång man skriver en text, eftersom man inte 

har någon fast utgångspunkt att utgå från. Varje skrivsituation kräver till viss del att man 

modifierar efter texttyp och mottagare men i grunden är det samma process (Strömquist, 

2007).  

Detta leder mig vidare in på ytterligare ett område som är värt att diskutera, nämligen att 

många av läroböckerna fokuserar på slutprodukten. Skolan ska ge eleven möjlighet att lära, 

öva och utvecklas. För det krävs formativ bedömning, något som lärare ska arbeta med i sin 

undervisning. Formativ bedömning innebär att eleven ska ges återkoppling på en prestation 

och att denna återkoppling ska stödja eleven i sitt lärande och skiljer sig från summativ 

bedömning, då eleven i stället får en slutgiltig bedömning på en prestation (Skolverket, 2020). 

I läroboken Kontext finns det inget avsnitt om respons och vidareutveckling av texten, vilket 

innebär att det inte finns utrymme för formativ bedömning i läroboken. I läroboken Formativ 

svenska 1 skriver man vilka mål det finns för uppgiften. Att man har valt att skriva vilka mål 

uppgiften har i stället för att skriva för vilket syfte man skriver kan tolkas som att det är fokus 

på slutproduktionen och betyget i stället för lärande. Formativ svenska 1 har även valt att ha 

med olika betygssatta exempeltexter till olika typer av genreskrivande tillsammans med 

Skolverkets betygsmatris för svenska 1, något som även det kan ses som att man fokuserar på 

slutprodukten. Problemet detta kan medföra är att lärandet blir instrumentellt och att eleven 

skriver för att få höga betyg, inte för att få kunskaper för att klara sig i samhället efter skolan.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att skrivprocesser i de läroböcker jag har granskat 

främst behandlas implicit samt att läroböckerna utelämnar delar av skrivprocesser. Eventuellt 

kan utelämnandet av skrivprocesser innebära att eleven inte utvecklar sitt skrivande och att 

eleven inte får med sig de skrivkunskaper de behöver när de lämnar skolan. När 

skrivprocesser finns med är det främst genrebaserat vilket kan leda till att eleven inte kan 

överföra sina skrivkunskaper till andra typer av texter. Detta kan möjligen vara en bidragande 

orsak till att elever har svårt att uttrycka sig i text i arbetslivet eller på universitetet. Om 

eleven inte har kunskap om skrivprocesser kan det innebära svårigheter att överföra sina 

skrivkunskaper till nya skrivsituationer.  

I den kvalitativa metoden analytic bracketing som jag har använt mig av intresserar man sig 

för vad- och hur- frågan för att därefter fundera över varför-frågan. Varför läroböcker 

utelämnar stora delar av skrivprocesser kan bero på att lärande i allt högre grad blir 

instrumentellt. Detta är inte enbart förknippat med skolan och lärande utan är ett utmärkande 

drag för det senmoderna samhället (Bauman, 2012). Att skolan och lärandet har blivit mer 
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instrumentellt förknippas ofta med decentraliseringen av skolan samt införandet av friskolor, 

något som infördes på 1990 – talet och går i den New Public Management anda som influerar 

svenska skolan. New Public Management är ett samlingsbegrepp för reformer som syftar till 

att öka effektivitet och en strävan av att kunna mäta resultat. För att uppnå en ökad effektivitet 

och produktivitet genomfördes decentraliseringen av skolan och skolan gick från att vara 

centralstyrd till mål- och resultatstyrd samt att huvudmannaskapet förflyttades från staten till 

kommunen (Liedman, 2012). Reformen motiverades med att man på lokal nivå bäst kunde 

konkretisera och precisera skolans mål. För att ytterligare driva på effektivitet och 

produktivitet menade man att konkurrens också var nödvändigt, varav friskolereformen 

genomfördes 1992 (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2017). En del kritiker menar att den svenska 

skolan, på grund av decentraliseringen och införandet av friskolor, har kommit att bli för 

inriktade på att vara kostnadseffektiva samt att skolor främst fokuserar på det som är mätbart, 

så som betyg, och därmed riskerar man att åsidosätta eller gå miste om andra saker 

(Lundgren, Säljö, & Liberg, 2017). Dessutom kan skolkonkurrens leda till betygsinflation 

(Vlachos, 2010).  Eventuellt är det den instrumentella synen på skolan och lärande som är 

orsaken till att läroböcker i stor utsträckning utelämnar skrivprocesser, eftersom kunskaper 

om skrivprocesser är svåra att mäta. I stället för att eleven får med sig kunskaper som är 

användbara i livet utanför skolan blir skrivandet i skolan kontextuellt samt att man fokuserar 

på slutprodukten.  

Givetvis måste det också tilläggas att det inte bara är läroböckernas innehåll som avgör hur 

elever arbetar med skrivprocesser utan det är i slutändan den undervisande läraren som 

beslutar hur hen lägger upp sina lektioner. Dock kan läroböckerna ge mig en indikation om 

vilken del skrivprocesser har i skrivundervisningen. Ett förslag för fortsatt forskning är att 

man undersöker hur lärare i svenska på gymnasiet faktiskt väljer att undervisa om 

skrivprocesser.  
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