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Förord 
I mitt examensarbete har jag fått möjligheten att ta del av sex olika lärares syn på 

skrivundervisning, vilket jag är oerhört tacksam för. Jag vill passa på att tacka dem för de 

synpunkter som de delgett mig. Jag vill även tacka var och en av dem för att de ställde upp på 

att genomföra sin intervju tillsammans med mig. Jag riktar även ett särskilt tack till min 

handledare Kristina Persson. 
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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur eleverna i gymnasieskolan förbereds inför den 

skriftliga uppsatsen i det nationella provet i svenska. Jag vill även ta reda på om 

gymnasielärare använder sig av ett processorienterat arbetssättet som en metod i 

undervisningen.  

 

För att få en överblick av olika sätt att se på skrivundervisning så har jag i min bakgrund tagit 

del av den forskning som är aktuell för just mitt arbete. Jag har i min bakgrund sammanfattat 

ett processorienterat arbetssätt och dess utveckling. I bakgrunden har jag även skrivit om hur 

skrivuppgifter bedöms. Jag avslutar min bakgrundsforskning med att redovisa hur den 

skriftliga uppgiften i det nationella provets läggs upp.  

 

Det resultat jag fått i mitt arbete bygger på de intervjuer jag gjort. Resultatet visar på att 

lärarna använder sig av ett processorienterat arbetssätt i sin undervisning, även om det sker i 

olika former. Det jag ser genom de intervjuer jag gjort är att det finns variationer i hur mycket 

eleverna förbereds inför de nationella proven.  

 

 

Nyckelord: Svenska – det processorienterade arbetssättet – nationella prov 
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1. INLEDNING 
Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning vid upprepade tillfällen träffat elever som 

är uppriktigt oroliga för den skriftliga delen i nationella provet i svenska. Det verkar enligt 

min uppfattning vara den del av det nationella provet i svenska som eleverna oroar sig mest 

för. Eleverna oroar sig för att inte ha någonting att skriva om, att inte vara säkra på hur de ska 

skriva samt vad det är för sorts skrivuppgifter som kommer att finnas på provet. De anser inte 

att de får den hjälp och det stöd de behöver för att känna en säkerhet inför det nationella 

provet. Eleverna anser att det är alltför få genomgångar om olika skrivmoment och vad som 

bör finnas med i olika skrivuppgifter. De få skrivuppgifter de nämner som arbetats med känns 

för dem inte som en förberedelse inför provet. Eleverna vill överlag ha mer utförliga 

instruktioner till hur de förväntas skriva samt vad som förväntas finnas med i olika 

skrivuppgifter. De verkar ha förståelse för att allt däremellan får de själva arbeta fram. Det jag 

egentligen hör eleverna säga är att de vill ha hjälp med är att lägga upp ramar och strukturer 

för sitt skrivande. 

 

Skolskrivandet går ut på att stärka elevens skrivande ur språklig aspekt. Skolskrivandet 

handlar även om att hjälpa eleverna att arbeta fram metoder och strukturer för sitt skrivande. 

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning observerat att eleverna sällan introduceras 

i det processorienterade arbetssättet. De bearbetar sällan sina texter. Eleverna skriver det de 

blivit tillsagda att skriva om och lämnar sedan in sitt arbete för bedömning. Strömqvist 

(1994:12) ifrågasätter skrivuppgifterna som presenteras i skolan.  Hon menar att texterna 

kommit till under tvång, både ämnesmässigt och tidsmässigt vilket resulterar i att det läraren 

rättar och sedan bedömer är ingenting annat än ett första utkast. Hon anser att skolan behöver 

förmedla metoder så att eleverna får möjligheten att utveckla sin skrivförmåga och därigenom 

använda skrivandet som ett redskap. Ett redskap som är till för att förmedla kunskap, känslor 

och upplevelser. Mehlum (1995:158-160) nämner att skrivuppgifterna som presenteras i 

skolan skall locka eleven till att skriva från hjärtat, han konstaterar även att skrivuppgifterna 

som presenteras sällan lockar fram just detta hos eleverna.  

 

Jag vill med mitt arbete ta reda på hur eleverna egentligen förbereds inför den skriftliga 

produktionen i det nationella provet i svenska.  

 

Mitt examensarbete inleds med att jag presenterar syftet med mitt arbete samt de 

frågeställningar som jag kommer behandla i mitt arbete. Jag redogör sedan för den 

bakgrundsforskning som jag tagit del av. Där preciseras hur skrivundervisningen utvecklats. 

Jag redogör även för vilket stöd som finns i de nationella styrdokumenten som stärker 

avsikten med den skriftliga kommunikationen i skolan. Jag ger en inblick i skrivandet i skolan 

samt bedömning av elevtext. Min bakgrundsforskning avslutas med att jag redovisar för det 

nationella provets upplägg. Efter detta presenteras metod, resultat och diskussion. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att få en inblick i och jämföra hur elever förbereds i skrivundervisningen inför 

uppsatsdelen i det nationella provet i svenska på gymnasienivå samt att få kunskaper om ifall 

gymnasielärare använder sig av ett processorienterat arbetssätt som en metod i 

undervisningen.  

 

Genom intervjuer med olika lärare, som varit aktiva i skrivandet och rättandet av det 

nationella provet i svenska, vill jag ta reda på: 

 

 Hur lägger läraren upp skrivundervisningen med syftet att förbereda eleverna för 

uppsatsdelen i det nationella provet i svenska?  

 Hur lägger läraren upp sin skrivundervisning samt vad styr valet av skrivuppgifter? 

 På vilket sätt får eleverna möjligheten att bearbeta och samtala om sina texter? Får de 

kamratrespons före lärarresponsen och den slutliga bedömningen? 

 

 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

     3.1 Styrdokumenten 
Kursen Svenska B består av både språkutveckling och litteraturkunskap. Kursen bygger bland 

annat på att eleverna ska lära sig argumentera och därigenom utveckla sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift. Skolverket formulerar:  

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala och skriva väl samt att öka 

lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift.[…] Genom språket sker 

kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp 

och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. (www.skolverket.se, 

2007/2008)  

 

För ämnet svenska finns dessa ämneskommentarer: ”Skolan skall i sin undervisning i svenska 

sträva efter att eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar 

uttrycka sig i många olika sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 

tänkande, lärande, kontakt och påverkan,”(www.skolverket.se, 2007/2008). Detta visar att 

fokus på själva skrivandet finns men dock ej på hur själva skrivundervisningen bör gå till. 

Om man läser vidare säger även styrdokumenten i ämnet svenska att ”eleven ska utveckla sin 

förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, bredda sin stilistiska 

förmåga och får pröva olika texttyper och konstnärliga uttrycksmedel” (www.skolverket.se, 

2007/2008). I detta kan själva skrivundervisningen utläsas. Enligt detta kan eleven utifrån 

lektionens upplägg ha inflytande i skrivprocessen. Ett mål som detta ger dock lärarna stora 

möjligheter till egna tolkningar och målen i styrdokumenten tolkas därigenom olika. Grunden 

till detta arbete lades eftersom möjligheten att fritt tolka målen i styrdokumenten finns.  
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3.2  Skrivandet som ett verktyg för elevers identitet 
Enligt Mehlum (1995:158-160) skapar läraren många gånger skrivuppgifter som inte lockar 

eleven till att skriva från hjärtat, utan endast ger en ytlig beröring, vilket inte ger några 

djupdykningar ner i deras text. Svensklärare läser och bedömer elevernas texter, texter som 

enligt Strömquist (1993:12) oftast har tillkommit under tvång, både ämnesmässigt och 

tidsmässigt. Med det menar hon att eleven knappt haft tid för förberedelser av texten och än 

mindre tid för efterarbete av något slag. Eleven har inte fått någon tid alls för att bearbeta 

texten. Vad är det då läraren rättar och bedömer? Det är ingenting annat än ett första utkast 

menar Strömqvist (1998:58). Hon trycker på att eleverna ska tycka om att skriva. De ska 

tycka det är roligt att producera text. Hon menar även att som lärare vill man att eleverna ska 

få chansen att uppnå en tillfredsställelse för att de genom språket skapat någonting varaktigt. 

Skrivandet som redskap är viktigt när det kommer till att hämta in kunskap men också för att 

förmedla kunskap, känslor och upplevelser. En elev med en utvecklad skrivförmåga får 

automatiskt ett bättre självförtroende.   

 

Mehlum (1995:158-160) skriver om identitet i skrivna texter. Identitet i den text som eleven 

själv skrivit är någonting viktigt för dem. Språket styr hur ungdomar ser på sig själva och 

resten av världen och det är här själva identitetsskapandet börjar. Identitet är ett viktigt 

område för ungdomar, i text och vardag. De behöver få en sorts bekräftelse på vem de är och 

hur andra ser på dem som person. Det betyder att man är synlig, att man är någon och att 

andra vet vem man är. De skapar sin identitet genom nära kontakter med andra människor, 

kontakter som skolan kan ge dem genom att låta dem skriva. Mehlum (1995:158-160) menar 

att skrivande kan vara en bekräftelse för eleven, en bekräftelse på att någon ser och att man 

tillåter dem utvecklas och bidra med personliga saker och tankar. Men detta gör inte att det är 

lättare att skriva. Vissa kanske inte har något på hjärtat och andra kanske bara inte kan skriva 

det hjärtat säger.  

 

Benämningen identitetslösa elever menar Mehlum (1995:158-160) kommer av att eleverna 

förmodligen inte fått stimulerande uppgifter så de skrivvägrar eller blir helt enkelt 

skrivhämmade. Här gäller det att ge eleven spelrum att få kontakt med sin skrivsjäl, sina 

grundkänslor och utifrån dessa bilda en text där de kan känna att de fått utlopp för känslor och 

yttranden och genom detta skapat sig en identitet. Mehlum (1995:158-160) hänvisar till teorin 

om att skriva för självbekräftelse och för att få chansen att hitta sin identitet är ett viktigt 

motiv i ungdomars uppväxt: Jag skriver, alltså finns jag. 

 

För att hitta sin identitet och tillhörighet i samhället nämner Sandqvist och Teleman 

(1989:217-227) att eleverna behöver skriva för att ta plats i dagens samhälle med det 

kulturutbud som vi har. Tillgången till skriftlig information är någonting som man inte kan 

undvika. Vi kommer varje dag i kontakt med olika skriftliga kommunikationsmedel. Detta 

spelar roll när barn och ungdomar utvecklas i sin skrivprocess. Genom sin omgivning 

påverkas de att börja skriva för andra än sig själva. Genom skoltiden använder barn och 

ungdomar sitt skrivande för att skriva till sig själva och det är då de börjar skriva mer 

krävande texter, som gör att de involverar sig mer och förstår att kopplingen mellan idé och 

färdig produkt är en lång och krävande process. Idén ska först bli en kladd, ett första utkast. 

Trots att eleven vet att det finns en läsare till texten är denne inte riktigt medveten om att det 

omedvetet bara är ett skrivande till sig själv. Efter det första utkastet ska texten få en form 
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och ett innehåll. Den ska bearbetas och göras mer läsbar för andra. Elever uppfattar texten 

som färdig när det första utkastet är skrivet och om man ser det som att de har skrivit för sig 

själva så är texten färdig. Strömquist (1988:58) vill att vi ska se att det viktiga är att komma 

igång och skriva, att skriva och åter skriva, bara låta pennan och pappret bli ett. Vår 

skrivförmåga utvecklas genom att vi använder den. Att dessutom koppla ihop skrivandet med 

handledning, där vi får respons och synpunkter på det som vi skrivit, gör att vi utvecklas i vårt 

skrivande. På detta sätt blir utvecklingen i skrivandet någonting positivt. 

 

Löfqvist (1988:8) har forskat i gymnasieelevers skrivande och han har haft fokus på eleverna 

som går tredje året. Löfqvist (1988:8) menar att eleverna anser att det viktigaste med att 

skriva uppsats är att välja ett lämpligt ämne. När de sedan gjort det lägger de ner tid på att 

planera och disponera texten. De nämner även att skrivreglerna är viktiga att ha inblick i. 

Nyström (1996:21) menar att när eleven skriver för att lära innebär det oftast att eleven 

skriver mer för sin egen skull än att rikta sitt skrivande till en mottagare. Detta leder till 

frågetecken när det kommer till huruvida det blir en kommunikativ eller rent av en 

reflekterande text. 

 

Löfqvist (1988:8) kunde även se att eleverna på gymnasienivå oftast skriver för att framställa 

sin egen åsikt. Det gör de genom sammanfattande och recenserande texter. Eleverna väljer 

även att skriva uppsatser som är av novellkaraktär, samt berättelser som speglar det verkliga 

livet, sådant som de själva varit med om. Vidare delger Löfqvist (1988:95-96) vad eleverna 

själva helst vill skriva om. De vill avhandla ämnen som berör dem, vilket de gör om de 

skriver berättelser med fritt valt ämne. Romantiska noveller om kärlek och känslor samt 

noveller om egna upplevelser och problem, ligger då högt upp på listan över valda ämnen. 

Linell (1982:13-47) åskådliggör att studenterna behandlar behov och drifter samt att de 

använder språket som ett redskap för att markera identitet. Han menar att man kan 

karakterisera sin identitet genom att använda slang eller dialekt i sin text. Enligt Strömquist 

(1993:13-16) består skrivutvecklingen hos den enskilda personen av att utvecklas 

begreppsmässigt genom sitt skrivande, vilket medför att individen även utvecklas emotionellt. 

Individen utvecklar sina egna känslor vilket Strömquist (1993:13-16) menar tillåter 

människan att bli mer social. Blåsjö (www.sulf.se) menar att studenterna måste lära sig att 

använda språket på ett nytt sätt och att de därigenom kommer att kunna resonera och ge sin 

text ett djup med hjälp av hypoteser. Det viktigaste är att studenterna lär sig att utveckla sitt 

skrivande. Blåsjö (www.sulf.se) visar att de lär sig detta genom att utveckla både sitt 

tänkande och skrivande. Studenterna lär sig även att resonera runt sitt skrivande. När 

studenten utvecklas i denna riktning bidrar skrivandet till en intellektuell utveckling. 

 

Sandqvist och Teleman (1989:217-227) vill att eleven ska komma vidare i processen, men för 

att kunna gå vidare och bearbeta texten för att den ska bli läsbar för andra, behövs att eleven 

förstår att det inlämnade utkastet inte är någonting annat än ett utkast. Det kan alltså inte 

behandlas som en färdig produkt. Inte många elever bryr sig om vad läraren har skrivit på den 

”rättade” texten. De sätter sig inte ner och granskar det skrivna och drar slutsatser av det. 

Eleverna står fast vid att det de har skrivit är en färdig produkt. Eleven tycker att det denne 

skrivit är helt på det klara både innehållsmässigt och när det kommer till det språkligt 

korrekta skrivna i texten. Sandqvist och Teleman (1989:217-227) anser att det som i detta 

skeende är viktigt att eleven uppfattat och förstått, är att den skrivna texten är skriven för en 
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själv och för att den skall kunna vara läsbar för andra behövs mer arbete, utkastet måste 

bearbetas. 

 

Dysthe (2002:16) tycker att som lärare kan man minska ointresset och problemen kring 

skrivprocessen genom att förklara för eleverna vad skrivprocessen går ut på och vad 

skrivandet kan ge, vad som händer inom människan när denne skriver. Det handlar om att 

skaffa sig skriverfarenheter. Hon vill även visa på att utvecklas som skribent medför att man 

berör all språkanvändning: Skriva, läsa och tala. Man utvecklas på de områden som man vill 

förändra, det inte finns några egentliga hinder för att alla ska kunna bli bättre skribenter. Det 

finns tre saker man kan tänka på och det är att man inte kan skriva om någonting som man 

inte kan. Det gäller att skaffa sig nog med bakgrundsstoff för att skriva om någonting man 

inte stött på förut. Man behöver skaffa sig kunskap på det nya området. Det andra man ska 

tänka på är vilken svårighetsgrad det förväntas av en att det ska vara på den skrivna texten. 

Det gäller att skaffa sig kunskap om texterna. Det tredje är att man blir mer medveten som 

skribent om man har god kunskap om skrivprocessen. 

 
3.3   Skrivundervisningens utveckling 
Björk och Blomstrand (1994:12) redogör för skrivundervisningen och hur den under en lång 

tid genomgått förändringar. Dessa förändringar kom till efter att de nationella 

styrdokumenten omarbetats till Lpo 94. Förändringar som främst beror på att det 

processorienterade synsättet har gett nya tillvägagångssätt både i att använda och att se på 

skrivundervisningen och dess roll i skolan. Den har även frambringat en ny språk- och 

människosyn. De menar att det finns två olika sätt att schematisera skrivundervisningens 

förändring på. Den ena är ”traditionell/behavioristisk” och den andra är 

”processorienterad/holistisk”. Den traditionella eller behavioristiska synen på skrivförmågan 

innebär att lära sig skriva medan den processorienterade/holistiska modellen visar på att 

skrivförmåga betyder att skriva för att lära sig.  

 

Björk och Blomstrand (1994:12) kallar den behavioristiska synen för traditionell 

skrivundervisning, det innebär att läraren är i fokus. Det är läraren som rättar uppgifterna som 

han/hon gett ut. Det är läraren som är mottagaren i skrivandet och denne ger bara respons på 

slutproduktionen. Detta medför bara ett utkast som dessutom är väldigt linjärt, ett utkast som 

handlar mer om att lära sig skriva än om att skriva för att lära sig. Björk och Blomstrand 

(1994:12-13) ser den processorienterande modellen som mer kognitiv eftersom den ger 

eleven möjligheten att lära sig genom sina egna tankar, idéer och visioner. Denna modell ger 

eleven möjligheten att skriva för att lära sig. Den är mer koncentrerad på eleven och det är 

eleven som är i fokus. Här är lärarens roll att hjälpa eleverna till en bredare skrivförmåga. Här 

skriver man för olika mottagare och det är både läraren och kamraterna som står för 

responsen under skrivprocessens gång. Man bearbetar och gör flera omarbetade utkast.  

 

Den förändring som skett i skrivundervisningen samt den språkforskning som gjordes under 

1960-talet presenteras av Blåsjö (2006:25-27). Då var fokus på den skrivna produkten samt 

det grammatiska. Det skulle då finnas en given disposition eftersom synsättet var att lära 

eleverna skriva korrekt. I och med att forskningen inom skolkulturen växte och genom dess 

framsteg började det auktoritära undervisningssättet att ifrågasättas. Den expressionistiska 

skrivpedagogiska riktningen som enligt Blåsjö (2006:26), uppmuntrade eleverna att uttrycka 
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sig själva, började växa fram i och med forskningen. Fokus lades nu på innehållet i stället för 

på formen. Kritik kom emellertid eftersom skrivundervisningens fokus ännu en gång, på ett 

motsägelsefullt sätt, lades på produkten. Med hänsyn till denna kritik började det växa fram 

ett mer processinriktat skrivande där man tränade eleverna i att skriva med hjälp av en 

process, det var inte längre fokus på produkten som var det slutgiltiga. Det nya blev att hjälpa 

eleverna att på vägen nå fram och sträva mot produkten, detta var någonting som tidigare 

skrivpedagogik brustit i.  

 

3.4  Processorienterad skrivundervisning och skrivstrategier 
Hammarén (1995:59-62) formulerar skrivandet på följande sätt ”att lära sig skriva är att lära 

sig binda ord till ord och sats till sats, genom en process av kunskap som bildar ett 

meningsfullt skrivande”. Detta är enligt Hammarén (1995:59-62) en process som kastar den 

skrivande personen in i olika omtumlande upptäckter om språket, logiken och orden. Det är 

människans språk som är den viktiga grunden till all skriven text. Olika författare arbetar med 

skrivprocessen på olika sätt, men de har alla samma grundtanke. Själva skrivandet har sina 

rötter i retoriken. Där använde man sig av en modell liknande den vi har i dagens 

processorienterade arbetssätt. Då precis som nu delade man in textproduktionen i fem 

huvudfaser som kallades för partes. För dessa fem faser redogör Strömquist (1993:22) och 

faserna kallas inventio, dispositio, elocutio, memoria och pronuntiatio/acto. 

 

Inventio innebar att samla stoff till en text (Strömquist, 1989:10-13). Att samla stoff hör till 

förstadiet. För att få ihop det stoff skribenten behöver bör denne först av allt sätta sig ner och 

göra en analys av själva skrivuppgiften. Det är här som skribenten avgör den skrivna 

produktens stil. Man använder sig av olika infallsvinklar och idéer, som man knyter till ämnet 

man använder sig av. Skribenten lyfter in sina erfarenheter och kunskaper. Vad är syftet med 

den här uppgiften och för vem är det jag skriver? är två frågor man kan tänka på innan man 

går vidare. Strömquist (1993:18, 23-26) förklarar att när processen fortsätter och författaren 

kommer fram till stoffsamlingen försöker denne få ihop så mycket material som möjligt. 

Stoffsamlingen kan dock se ut på olika sätt. Efter att man prövat vilka infallsvinklar man har 

kommit fram till i sitt kommande arbete gäller det att inventera vad som finns lagrat i 

kunskap och erfarenhet hos en själv. Forskning är ett sätt att samla stoff på, genom att göra 

intervjuer eller experiment. Man kan även föra noggranna anteckningar på iakttagelser eller 

göra ett biblioteksbesök och därigenom hitta det stoff man behöver till sin uppsats. När det 

kommer till att skriva uppsatser i skolan handlar det ofta om att samla sitt stoff direkt ur 

minnet.  

 

Fasen dispositio innebär enligt Strömquist (1987:26) att sortera stoffet, den naturliga delen i 

processen blir att sortera, gallra och ta bort det som inte passar in samt att sedan fokusera på 

vad det är man i uppgiften ska koncentrera sig på. Även processen om att sortera stoffet hör 

till förstadiet i skrivprocessen. Efter att skribenten sorterat sitt stoff behöver denne fundera på 

hur strukturen för berättelsen ska se ut. Skribenten lägger upp en planering för i vilken 

ordning det sovrade materialet ska presenteras. Denna planering kan enligt Dyste (2002:44-

45) innebära att komma igång genom brainstorming. Detta utvecklar flera idéer som man 

sedan kan knyta samman till en. Men man kan även använda sig av mindmaps eller 

tankekartor. Då börjar man skriva ner det man tycker är mest intressant och spånar sedan 

vidare därifrån. Det viktiga är att man inte hänger upp sig på att man måste börja från början 
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och fortsätta därifrån. Det viktiga är att man kommer igång, var i texten man börjar är mindre 

noga. 

 

Efter att man samlat sitt stoff, gallrat och sorterat, skriver man ihop sin text, elocutio. Detta 

kopplar Strömquist (1993:18, 23-26) till dagens skrivprocess och kallar det för skrivstadiet. 

Efter stoffsamlingen, sovrandet och tankarna om hur strukturmönstret ska formas kan 

skribenten äntligen börja skriva. Det är här, i själva skrivstadiet, man samlar ihop alla sina 

tankar och översätter dem till skrift. Det är nu man kladdar ihop det första utkastet. Här gäller 

det att låta tankarna flöda och dessutom försöka få ner så många tankar som möjligt på 

pappret, att jobba med pennan medan tankeverksamheten är maximal. Löfqvist (1988:61-63) 

har tittat på skrivundervisningen i skolan samt på vad det är för råd eleverna får innan de 

börjar jobba med en uppsats. Dessa punkter har han kommit fram till: 
 Gör en plan innan du börjar skriva 

 Skriv huvuddragen/stödord 

 Välj ett ämne som du vet någonting om 

 Stava rätt 

 Använd rätt interpunktion och meningsbyggnad 

 Läs igenom uppsatsen 

 Skriv rent uppsatsen och skriv prydligt 

 Skriv först en inledning 

 Skriv en avslutning 

 Var noga med ordvalet 

 Undvik upprepningar  
 

Det är på detta stadium som Strömquist (1993:26) menar att de olika skribenterna skiljer sig 

åt. Vissa väljer att jobba på i en långsam takt och är nöjd med detta för att minska arbetet 

med slutproduktionen. Dessa personer skriver i ett tempo som medför att de håller jämn takt. 

Skillnaden med denna skribent och den som låter tankarna flöda är att den skribenten som 

jobbar med tankeflöde kan ha svårare att komma igång efter en paus.  

 

Det finns enligt Dyste (2002:52) två strategier för att utveckla strukturen i texten. Den första 

innebär att man gör texten före strukturen, man skriver först och koncentrerar sig på att få ner 

så mycket som möjligt på pappret. Sedan läser man igenom texten och markerar med 

stickord i marginalen förändringar och tillägg. Sist försöker man hitta en struktur och ordna 

det som man har skrivit. Alternativ två är att göra strukturen för själva texten. Då gör man 

först en noggrann disposition och skriver punkt för punkt för att fylla ut strukturen. När man 

sedan skriver texten justerar man dispositionen hela tiden under skrivandets gång eller så 

väljer man att göra det efter att texten är klar. 

 

Det som skiljer retorikens tal från skrivprocessen är enligt Strömquist (1987:30-33) att de 

som ska hålla tal memorerar och lär sig sin text utantill, memoria. Det behöver inte en 

skribent göra. Efter att retorikern memorerat sin text koncentrerar denne sig på själva 

talets/textens framförande, pronuntiatio/actio. 

 

Strömquist (1987:30-33) refererar att det i skrivprocessen finns en sjätte fas utöver retorikens 

fem faser. Den heter emendatio och innebär att man går in och ändrar, bearbetar sin text 

eftersom textens första utkast ofta är i behov av förbättringar och förändringar. Vi kallar detta 
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stadium för efterstadiet. Det är i efterstadiet man arbetar fram en färdig text från att den bara 

har varit ett utkast. Den här delen av textarbetet kan skilja sig från skribent till skribent, 

eftersom den som samlat många tankar har mer att gallra och eventuellt att omstrukturera och 

eller helt enkelt göra om. Här handlar det om att bli nöjd med ordval, meningskonstruktion, 

interpunktion och textens disposition. Detta är en tidskrävande process. Det är nu de som inte 

skrivit direkt på datorn väljer att göra det för att få ner den färdiga texten på pränt. Efter detta 

är det bara att skriva ut och granska. Det är viktigt att korrekturläsa texten.  Det är när man 

korrekturläser sin text som man hittar eventuella stavfel, omkastade ord, eller meningar som 

inte riktigt hör hemma i texten. Man kan även låta någon annan läsa texten för att komma 

med synpunkter. Det sista steget i efterstadiet är enligt Strömquist (1993:26, 1989:10-13) att 

få texten publicerad. Det är då den färdiga texten möter läsaren. Blåsjö (2006:25-27) bedömer 

i sin avhandling att den nya riktningen med det processorienterade skrivandet hjälper 

universitetsstudenter i sitt skrivande, ett skrivande som går ut på att tänka på ett kritiskt 

analyserande sätt. De behöver tillsammans med en lärare och med hjälp av varandra lära sig 

att tänka mer både kritiskt och analyserande. De behöver få träna sig i att dra egna slutsatser 

utifrån det de läser och skriver om. Blåsjö (2006:25-27) pekar på att det är skrivtillfällena 

som utvecklar studenten. Det är dock inte självklart att läraren måste läsa och ge respons, att 

få respons av sina kamrater är också en utveckling både för den som ger respons och den som 

får responsen. Det är bara när det gäller examination som lärarens respons är av betydelse. 

 

Nyström (1996:21) trycker starkt på att det i kursplanen står att eleverna lär sig genom att 

skriva och genom att få respons på sin text lär de sig att bearbeta sina texter. Strömquist 

(1993:23-26) talar gång på gång om att eleverna måste få skriva. De behöver utifrån 

skrivandet lära sig att prata om sina texter, analysera olika texter samt diskutera hur de kan 

göra texterna bättre. Det är utifrån skrivandet som eleverna skall lära sig att behandla sina 

egna texter. Att lära sig att skapa en distans till sin text, en distans som gör att de kommer 

klara av att lägga till eller ta bort text i texterna de skapat. Det är på detta sätt som de kommer 

att utvecklas till att skapa olika texter. Texter som de kan slipa på och lyfta till en helt ny 

nivå. 

 

Dysthe (2002:37-44) utgår i skrivprocessen från en texttriangel som består av en global och 

en lokal nivå. I den texttriangeln börjar man med skrivsituationen där man bestämmer 

mottagare och syfte. Sedan fortsätter man med innehåll och struktur som övergår i meningar 

och ordval. Sist kommer man till rättskrivning av texten. Med detta kan man se hela 

skrivprocessen, från de stora dragen till de små detaljerna. Det är detta som kallas att 

sammanfoga, att gå från en global nivå i skrivprocessen och utvecklas vidare till en lokal 

textnivå. 

 

Dysthe (2002:37-44) tar upp två olika skrivsituationer, två typer av skrivande, tankeskrivande 

och presentationsskrivande. För att komma igång med en skrivuppgift använder man 

tankeskrivandet. Där utvecklar man idéer och funderar på textens innehåll. Detta är ett 

utforskande skrivande vilket medför att man utvecklar tankarna kring ett visst tema. 

Presentationsskrivandet innebär att presentera ett framtaget material för läsarna. Skrivandet 

måste här vara kommunicerande för att nå fram till sin läsare. Detta medför att det finns två 

olika syften när det kommer till dessa två processer. Tankeskrivandet innebär att man ”tänker 

med pennan”, man får idéer och klargör tankar som man förklarar för sig själv. 
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Presentationsskrivande å andra sidan innebär att kommunicera, presentera och framställa sin 

text. De karakteristiska drag tankeskrivandet lägger fram är ett kreativt tänkande. Detta 

medför att texten orienteras mot skribenten och det är skribenten själv eller den närmaste 

omgivningen, till exempel studiekamrater eller en lärare, som är mottagaren. Många har 

upptäckt att de kan vara mer kreativa i just denna fas eftersom de här samtalar med andra. Det 

handlar alltså inte bara om att skriva. Här är det själva processen som är det viktiga medan det 

är produkten som är det viktiga för ett presentationsskrivande. Presentationsskrivande 

inbjuder till att tänka kritiskt och analytiskt, eftersom man är medveten om att det finns en 

mottagare. Texten är därför orienterad mot läsaren som kan vara en examinator, en lärare 

eller helt enkelt den stora offentligheten. Detta gör att skribenten har anpassat språket och 

språkbruket som är formellt och korrekt, medan den tankeskrivande har ett personligt och 

expressivt språk, och inte har lagt någon vikt vid det formella.  

 

Skribenter utgår oftast från samma grundtanke när det kommer till skrivstrategier. De har en 

idé om hur de vill jobba med samt hur de vill utforma sina tankar kring processen i 

skrivandet. Jarrick och Josephson (1996:106-112) menar att de olika faserna i skrivprocessen 

är inflätade i varandra, men de kan delas upp för att ge en överblick. Själva skrivandet startar 

redan då man har fått en idé om vad man vill skriva om. Utan en idé om vilket syfte texten 

skall grundas på, vad man skall skriva om eller för vem, kan man inte sätta sig vid datorn och 

tro att texten skall växa dit av sig själv. 

 

Dysthe (2002:53-56) tycker att bearbetningen av texten och omarbetningen av den är en 

viktig del av skrivprocessen. Det är här författaren förändrar texten. Nya ord och uttryck 

arbetas fram. Våra planer ändras under textens utformning. Vi stryker det vi vill ta bort och 

flyttar om bland de olika styckena i vår text. Hon menar dock att detta inte tyder på att 

skribenten har en dålig plan från början. Detta tyder på att vi har nått ett resultat av våra 

tankegångar, våra tankar har utvecklats under skrivandets gång. Detta förklaras enligt Dysthe 

bäst genom latinets revidere, vilket betyder ”att se på nytt” och det är just precis vad en 

skribent gör allteftersom texten utkristalliseras. Man läser helt enkelt sin text med nya ögon. 

När skribenten omarbetar sitt utkast börjar denne oftast med att försöka hitta textens 

svagheter och till och med brister. När man lyckas identifiera dessa svagheter försöker man 

att avgöra vad det är som är fel. Man vill arbeta med utkastet från att vara orienterat från 

skribentens perspektiv till att bli mottagarorienterat. Man vill att texten ska få en struktur som 

följer en övergripande plan vilket gör att textens förutsättningar blir så pass starka att de 

felfritt kan föra läsaren genom texten. Men för att komma till detta måste man gå igenom 

texten om och om igen och tillägga det som saknas och stryka det överflödiga. 

 
Hoel (2001:31-34) har sammanfattat två studier om skrivprocesser. Den första är gjord av 

Harris (1989) och handlar om individuella skrivstrategier, hon presenterar hur olika skribenter 

arbetar sig igenom utkasten till den färdiga texten. Vissa använder bara ett utkast och andra 

behöver flera för att komma fram till att resultat som de kan vara bekväma med. De som 

endast skriver ett utkast har talangen att utföra tankarna i huvudet i stället för på pappret. De 

gör sina omskrivningar i huvudet redan innan de sätter igång med själva skrivandet. Dessa 

skribenter kan skapa alternativ i tankarna, tankar de aldrig behöver föra ner på pappret. Detta 

gör att de automatiskt sparar sig en massa arbete med att avgränsa alternativ. De bestämmer 

sig snabbt för de alternativ de ska välja. De behöver inte ägna mycket av sin tid till 
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genomläsningar och de kan redan på ett tidigt stadium rikta själva skrivandet till läsaren. 

Samtidigt finns det en grupp som använder sig av tekniken att göra flera utkast med stora 

textmängder som de måste gallra efter vägen. De är hela tiden medvetna om att de måste 

skriva om texten eftersom de har börjat skriva sin text på ett tidigt stadium i processen. De 

flesta eleverna i ett klassrum ligger dock mitt emellan dessa två processer i skrivandet. Det är 

endast några få elever i varje klass som hör till den ena eller andra gruppen. 

 

Den andra studien är gjord av Murray och Witte (2001:31-34) och handlar om inre och yttre 

revideringar. Dessa två pekar på att omskrivningar och planering hänger ihop. Bara för att 

man måste göra omskrivningar i en text betyder inte det att skribenten haft en dålig planering 

för arbetet med sin text. Det betyder inte heller att skribenten har tänkt igenom skrivarbetet 

för lite, med tanke på att revidera egentligen betyder ”att se på nytt”. Det betyder att 

skribenten har fått ett resultat av sin tankeutveckling som ägt rum genom hela skrivprocessen. 

Murray och Witte (2001:31-34) skiljer på två former av revideringar, de inre och de yttre. Att 

bearbeta en text med syftet att ta hjälp av de inre revideringarna menas att skribenten 

använder skrivandet för att upptäcka, utveckla och klargöra för sig själv vad det egentligen är 

man vill få fram. Här är det endast skribenten själv som är mottagaren, medan de yttre 

revideringarna medför att skribenten försöker genom distans till sin text läsa den som att det 

finns en mottagare och en avsändare. De yttre revideringarna, omarbetningarna görs endast 

för att texten ska anpassas till andra mottagare än skribenten. Här är det formen, 

uttryckssätten och de yttre formella dragen som är de viktiga. I Murray och Wittes forskning 

redovisas enligt Hoel (2001:31-34) två begrepp, förtext och förtextuella revideringar. Med 

förtext menar de att det är de inre föreställningarna som skribenten har om texten. Det är de 

inre föreställningarna som skribenten har innan texten skrivs ner på papper. Det är minnet och 

dess principer som spelar in vid organiserandet och konstruerandet av förtexten, vilket medför 

att denna process varierar från person till person. När det sedan kommer till vad den mentala 

texten genomgår för en bearbetningsprocess är det den förtextuella revideringen man syftar 

på. Detta gör att omskrivningar hör till den förtextuella processen. Hoel (2001:31-34)  

uppmanar dock inte till processer som leder till ”försök och misstag”. Dessa processer är 

ineffektiva skrivstrategier. Han föredrar i stället mer planerade och systematiska strategier. 

 

 

3.5  Bedömning  
Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005:20) har tagit fram ett bedömningsresonemang för 

analys av elevtexter.  Detta resonemang kan ges tre rubriker: Innehåll och textanvändning, 

Disposition och sammanhang, Språk och stil.  

 

I rubriken Innehåll och textanvändning vill man visa vikten i att innehållet passar med 

uppgiften/situationen, texten skall både vara relevant och innehålla synpunkter. Här är det 

enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005:20-27) lärarens uppgift att bedöma textens 

innehåll. Att bedöma om språket är utvecklat, kritiskt och självständigt samt att det utgår ifrån 

en källa samtidigt som det ska vara fritt skrivet utifrån denna källa. Eleven bör kunna skilja 

den egna skrivna texten från andras texter. Skribenten måste vara medveten om att texten har 

en mottagare och därigenom kunna knyta textens sammanhang till en situation. Vidare under 

rubriken Disposition och sammanhang visar Palmér och Östlund-Stjärnegård (2005:20-27) på 

textens struktur. De menar att strukturen av texten bör vara väl genomtänkt och därigenom ge 
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ett överskådligt innehåll. Dispositionen kan gärna bygga på den grundmodell som innehåller 

inledning, huvuddel och avslutning. Palmér och Östlund-Stjärnegård (2005:20-27) framhäver 

styckeindelningen som en viktig faktor i textens struktur. Styckeindelningen är inte bara 

viktig för läsaren. Även skribenten behöver vara på det klara med vad som hör ihop och ha en 

plan för hur texten ska vara strukturerad för att hjälpa läsaren förstå innehållet. Här är det 

enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005:20-27) lärarens jobb att bedöma om texten är 

strukturerad genom att innehållet är sammanlänkat och att hela strukturen markeras med hjälp 

av stycken. Under den sista rubriken Språk och stil behandlar de texten och granskar den 

närmare. I denna fas urskiljer man ifall språket är varierat och dessutom så pass tydligt att 

läsaren inte har några problem att förstå texten. Variation av meningslängd, att blanda korta 

och långa meningar för att få ett bättre läsflyt, är någonting som Palmér och Östlund-

Stjärnegårdh (2005:20-27) rekommenderar. De vill även lyfta fram att en medveten skribent 

använder sig av olika stilmedel såsom retoriska frågor, kontraster, variationer, liknelser, 

metaforer och anaforer. Elever som kan välja stil utifrån en genre och därigenom uttrycka en 

egen stil, har kommit långt i sin skrivutveckling. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005:20-

27) menar att elever som skriver stilistiskt säkert har i elevtextsammanhang höga betyg. 

 

 

3.6  Nationella provet 
Nationella prov genomförs i gymnasiets kärnämnen. Däri räknas svenska B. De nationella 

proven ersatte de prov som utifrån det gamla sifferbetygssystemet kallades centralproven. 

Provet i svenska B är vid varje provomgång byggt upp kring ett nytt tema. De tre delprov som 

nationella provet består av är en muntlig del samt två skriftliga delar. Dessa uppgifter knyts 

an till ett häfte med olika skrivuppgifter. Häftet består bland annat av bilder, dikter, utdrag ur 

skönlitterära verk samt artiklar. Cirka tre veckor före det första delprovet, den största 

skrivuppgiften, delas provet ut till eleverna. Detta texthäfte ska behandlas gemensamt i 

klassen men eleverna får även möjligheten att ta med häftet hem för att kunna diskutera 

materialet tillsammans med föräldrar och kompisar refererar Korp (2006:164-165). Korp 

(2006:164-165) uttrycker även att B-uppgiften är den skrivuppgift i det nationella provet som 

är den mest omfattande. Den ger eleverna möjlighet att skriva i 5 timmar. Det finns då nio 

olika uppgifter att välja mellan. Varje elev väljer individuellt sin uppgift. För varje uppgift 

finns både mottagare samt syftet noggrant angivet.   

 

Korp (www.fou.skolporten.com) har skrivit en avhandling om betyg och nationella prov i 

gymnasiet. Genom sin studie påvisar hon att eleverna förbereds på olika sätt inför nationella 

provet i svenska B. Textmaterialet till nationella provet delas ut före provet för att ge eleverna 

möjlighet att bekanta sig med det. Arbetet med materialet visade dock skilja sig mellan olika 

lärare. Det fanns klasser som jobbade mycket med texterna samtidigt som det även fanns 

klasser som arbetade med materialet endast genom att låta eleverna läsa igenom texterna, då 

utan hjälp eller gemensam analys eller genomgång. Det fanns även lärare som övervägde att 

överhuvudtaget lämna ut texterna. Vissa av lärarna var strategiska och förberedde eleverna 

genom att analysera elevtexter, texter skrivna utifrån tidigare prov. Dessa gick de gemensamt 

i klassen igenom. De använde även utvecklingssamtalen till att belysa vad eleverna behövde 

jobba med för att stärka sig.   
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Hultman och Wåhlin (1991:117) har skrivit en rapport med de centrala proven, som 

nationella proven tidigare benämndes, i fokus. De har uppmärksammat hur processen kring 

uppsatsen i det nationella provet går till. En vecka före provet får eleverna ta del av texthäftet. 

Provet som skrivs på gymnasienivå kräver mer av eleverna. Hultman och Wåhlin (1991:117) 

menar att det krävs mer studieteknik av eleverna. De bör kunna organisera och arbeta med 

texterna på egen hand. De bör ha jobbat ingående med tematiskt valda texter, samt kunna 

använda skönlitteraturen som en kunskapskälla.  

 

Uppsatsdelen i nationella provet för gymnasiet skiljer sig en del från det vanliga 

skolskrivandet bedömer Nyström (2000:232). Nyström (2000:232) menar att eleverna får en 

mer kommunikativ skrivsituation vid provet, eftersom det är i just kommunikation som 

upplägget i delprov b har sin tyngdpunkt. Denna skrivsituation ställer krav på eleverna 

eftersom provet har fiktiva uppgifter. Eleven bör då enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh 

(2005:16) ha en förmåga att leva sig in i texterna. Lärarna som undervisar de lägre åldrarna 

lägger skrivundervisningens största vikt på de innehållsliga aspekterna, hur eleverna planerar 

och lägger upp sin uppsats. När eleven sedan kommer till gymnasiet jobbar man mer med den 

språkliga utformningen av uppsatsen.  

 

Nyström (1996:23) refererar en artikel skriven av Garme ur Svenskläraren 1994:4. Hon går 

där in på förutsättningarna för de ”nya” proven, som nu kallas nationella proven. Garme 

menar att dessa prov skall ge eleven möjligheten att kunna använda olika genrer. Eleverna 

behöver känna att provuppgifterna är engagerande och realistiska. Garme anser inte att 

meningen med uppgifterna är att eleverna skall producera en massa text, utan att man i de nya 

proven kommer satsa på ett genremässigt mer fritt prov än de gamla centralproven, där eleven 

oftast skrev diskursiva texter. Nyström (2000:20) anser att man i de nationella proven numera 

jobbar med att skriva till en fiktiv mottagare. I de nya proven har man valt genrer med ett 

vidare perspektiv, skrivuppgiftsexempel ur provet 1996/97 är manus till ett tal, öppna brev 

och till de berättande texterna hör noveller eller romankapitel. Nyström (2000:20) anser att 

med de olika genrerna eleven kan välja mellan visar på ”skrivpedagogiska förändringar i 

gymnasieskolan”.  

 

3.7  Sammanfattning 
Styrdokumenten säger hur eleven skall skriva men de säger ingenting om hur 

skrivundervisningen skall gå till. Att skrivundervisningen är under ständig förvandling råder 

ingen tvekan. Ett flertal forskare redogör för hur skrivundervisningen går till samt vad 

skrivundervisningen egentligen ger eleverna. Eleverna skapar sig en identitet genom att 

skriva, de visar genom sitt skrivande hur de ser på sig själva och hur de ser på resten av 

världen. Forskarna i detta arbetes bakgrund är överens om att eleverna skall tycka om att 

skriva och att det är lärarens uppgift att väcka skrivlusten. Att eleven skall få möjligheten att 

skapa någonting varaktigt som Strömquist (1989:58) ser det ska vara en självklarhet. För att 

lärare ska kunna guidas till att använda de rätta verktygen och att på så sätt fånga elevernas 

uppmärksamhet och intresse är däremot inte lika självklart. Mehlum (1995:158-160) menar 

att eleverna behöver få känna en tillhörighet och identitet i de texter de ska skriva. På så sätt 

lockar läraren eleven att skriva från hjärtat. När denne gör det så produceras de djupa 

texterna, texter som ger eleverna möjligheten att bekräfta sig själva.  
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Skrivundervisningen har inte bara fått en ny språk- och människosyn, skrivundervisningen 

har utvecklats från att ha haft en traditionell syn – att lära sig skriva, till att nu har en mer 

processorienterad syn – att skriva för att lära sig. Det är genom denna utveckling som ett 

processorienterat arbetssätt kommit till. Det är genom detta som eleverna skall lära sig att 

texterna de skriver har en mottagare och att de på så sätt de kan träna sig i att skriva för att 

senare klara uppsatsdelen i det nationella provet i svenska. 

 

Eleverna kan genom insikten om att texterna har en mottagare lättare ta till sig och använda 

det processorienterade arbetssättet och därigenom utveckla sina texter mot större variation 

och säkerhet. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005:20-27) anger vikten av att eleverna 

behöver träna sig i att skiva texter som är relevanta samt innehåller synpunkter. Eleverna 

behöver träna sig i att formulera sig och därigenom visa att de har ett välutvecklat språk. 

Skriva texter som visar att de kan tänka kritiskt och som åskådliggör elevens förmåga att fritt 

skriva utifrån en källa. Detta är förutsättningarna för att eleverna ska kunna arbeta med den 

fem timmar långa uppsatsskrivningen som det nationella provet i svenska på gymnasienivå 

består av. Eftersom det nationella provet bygger på uppgifter som anger en mottagare så är 

det extra viktigt att eleverna redan tidigt lär sig att arbeta mot detta. Eleverna bör även vara 

säkra på den språkliga utformningen av uppsatsen. För att tillgå dessa kunskaper så behöver 

eleverna träna sig i att använda skönlitteratur som en kunskapskälla.   
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4. Metod 
  

4.1  Metodval  
De vanligaste sätten att få fram information om olika människors kunskaper är att genomföra 

enkätundersökningar, intervjuer eller att göra observationer. Vilket tillvägagångssätt som 

lämpar sig bäst för att få svar på forskningsfrågorna är det som styr valet av metod, Trost 

(1997:15).  

 

Jag har valt att göra en empirisk studie för att på så sätt samla in erfarenhetsmässiga fakta och 

genom dessa verklighetsanknyta mitt arbete. Eftersom jag vill komma åt människors sätt att 

resonera kring ett bestämt ämne så är en kvalitativ metod lämplig skriver Trost (1997:15-16). 

Därmed lämpar sig den kvalitativa intervjumetoden sig bäst för denna uppsats, eftersom den 

ger de valda respondenterna friheten att fritt uttrycka sina åsikter och tankar. Om någonting 

verkade oklart fanns möjligheten att ställa följdfrågor samt möjligheten att låta respondenten 

förklara utförligare. Den valda metoden är att genomföra intervjuer för att få ta del av lärarnas 

resonemang kring användningen av skrivprocessen samt deras inställning till uppsatsdelen i 

nationella provet. Med hjälp av dessa intervjuer ska sex lärares syn på sin skrivundervisning 

framgå och bidra till ökad kännedom om skrivprocessen och dess möjliga inflytande på 

nationella proven på gymnasienivå. Efter mina intervjuer skrev jag ut varje intervju ordagrant 

samt sammanfattade mina egna tankar för att undvika att minnesbilden jag fått skulle blekna, 

Ejvegård (2003:50). 

 

4.2  Den kvalitativa intervjumetoden  
Patel och Davidsson (2003:72) skriver om att göra en intervju där frågorna formuleras 

allteftersom intervjun fortlöper. Mina intervjuer skapade en låg grad av standardisering 

eftersom frågorna ställdes i en viss ordning för att passa för en viss intervjuperson. 

Standardiseringen hölls även låg eftersom jag ville komma åt en viss flexibilitet i ordningen 

på frågorna samt för att kunna välja vilka följdfrågor jag ville ställa. Struktureringen i mina 

intervjuer var hög. För att lämna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara används 

strukturering. Då är det mer fritt att använda öppna frågor, frågor som inte har något fast 

svarsalternativ. Frågor där Patel och Davidsson (2003:72) menar att intervjupersonen kan 

ställa frågor som berör vad den intervjuade anser, ex ”Vad anser du att…”.  

 

Det är genom intervju som jag valt att framföra mina frågor. För att på bästa sätt beröra det 

valda syftet för mitt arbete valde jag att arbeta med öppna intervjufrågor. Dessa intervjufrågor 

finns presenterade i bilaga 2. Jag arbetade fram dessa frågor för att ha tydliga riktlinjer för 

mina intervjuer. Frågorna är utarbetade för att ge mycket stoff samtidigt som de avgränsar 

informationen till det valda området. Jag valde därför att arbeta med öppna frågor för att 

kunna få så mycket material som möjligt till mitt arbete. De öppna frågorna gjorde dock så att 

de givna frågorna utvecklades och att de även förändrades allteftersom intervjuerna fortlöpte. 

Detta öppnade upp för fler följdfrågor utan att det kändes konstigt. Enligt Patel och 

Davidsson (2003:72-73) är det vanligt att intervjuer inleds och avslutas med neutrala frågor. 

Jag lät därför intervjupersonerna inledningsvis berätta om sina bakgrunder. Jag avslutade med 

att låta dem gör eventuella tillägg ifall det fanns någonting som de ansåg vara relevant för 

min undersökning men som inte framkommit under intervjun.   
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4.3  Insamling av sekundärdata 
För att få en överblick i hur jag skulle lägga upp mitt arbete började jag med att formulera det 

problemområde som enligt mig verkade mest intressant. När första utkastet arbetats fram 

ägnade jag tid åt att samla sekundärdata. Genom att läsa facklitteratur och tidskrifter 

fördjupades mina kunskaper vilket är nödvändigt för att öka kunskaperna inom området och 

därigenom se vad tidigare forskning lett fram till, Strömquist (1989:10-13). Genom att läsa 

mängder av litteratur var det lättare att avgränsa vad som var viktigt och vad som kunde vara 

av betydelse för mitt arbete. Läroplanen i svenska studerades grundligt för att komma åt 

relevanta faktorer som styr undervisningen och dess innehåll för just mitt problemområde. 

För att verklighetsanknyta mitt arbete bestämde jag mig för att använda mig av en empirisk 

undersökning.  

 

 

4.4  Insamling av primärdata 
Jag har intervjuat sex gymnasielärare som undervisar i svenska. Dessa lärare finns 

presenterade i bilaga 1. De intervjuade är tre män och tre kvinnor för att få en jämn fördelning 

mellan könen. Spännvidden mellan antal arbetade år i skolan varierar och jag har inte tagit 

hänsyn till dessa faktorer. De intervjufrågor jag valt att arbeta utifrån skulle försöka fånga en 

helhet eftersom frågorna skulle ge mig en inblick i hur eleverna förbereds inför uppsatsdelen i 

det nationella provet i svenska samt för att få en förklaring till hur och om lärarna använder 

ett processorienterat arbetssätt. De frågor jag använt mig av kräver att den intervjuade 

personen svarar med vidd, vilket oftast resulterade i följdfrågor, Patel och Davidsson 

(2003:72). De intervjufrågor jag valt ska kunna kopplas till forskningsfrågorna. 

 

För att min undersökning skulle bli relevant finns det två huvudkriterier för urvalet av lärarna 

som jag intervjuat. Det första kriteriet har varit att de ska arbeta på gymnasiet, undervisa 

svenska och själva ha varit aktiva ha i skrivandet och rättandet av uppsatsdelen i nationella 

proven i svenska. Att de undervisat samt förberett den klass som skulle skriva proven är av 

betydande relevans och därför mitt andra kriterium. Syftet med urvalet var inte bara att 

besöka och intervjua lärare som arbetar med ämnet svenska. Jag ville även att de i viss 

utsträckning, tillsammans med eleverna, skulle ha arbetat med olika sorters skrivuppgifter. 

Anledningen till detta var att jag ville att de arbetat med skrivuppgifter för att lättare kunna 

knyta an till mina intervjuer och på så sätt själva kunna referera till på vilket sätt de använder 

ett processorienterat arbetssätt som metod. Detta för att kunna se om det finns någon koppling 

mellan metoden och hur lärarna förbereder uppsatsdelen i det nationella provet i den vanliga 

skrivundervisningen, Nyström (1996:23).  

 

Jag har intervjuat sex lärare från olika skolor eftersom det var svårt få tag på tillräckligt 

många lärare att intervjua på en och samma skola. Jag ansåg inte att det skulle påverka 

slutresultatet i min uppsats, eftersom syftet inte är bundet till en skola. Jag började med att 

ringa upp två lärare jag kommit i kontakt med genom en tredje lärare. Båda lärarna var 

positivt inställda till att medverka i en intervju. Bestämde mig för att börja med att intervjua 

de tre lärarna jag fått kontakt med för att testa mina frågor och därigenom se om jag hade nog 

för att få fram ett resultat. Mina intervjuer föll väl ut så jag bestämde mig därför för att ta 

kontakt med de andra lärarna för intervju. Detta gjordes dels genom att besöka olika skolor 

och dels över telefon, där jag började med att presentera mig själv och därefter kort berätta 
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om mitt ärende. Viktigt var att fråga om det gick bra att banda intervjun. Detta gjorde jag för 

att om man vill göra ljudinspelningar under en intervju krävs intervjupersonens tillstånd och 

för att alla inte vill bli inspelade på band. (Patel och Davidsson, 2003:83). Ingen av de 

tillfrågade hade någonting emot bli inspelade. Fördelen med att använda bandspelare är enligt 

Ejvegård (2003:50) att man senare i lugn och ro kan lyssna till intervjupersonens tonfall och 

ordval samt skriva ut intervjun ordagrant.  

 

De frågor som jag valde att arbeta utifrån är frågor som huvudsakligen berörde lärarnas 

skrivundervisning. Orsaken till att jag valde att arbeta med skrivundervisningen som kärna 

var eftersom jag under min VFU kunde se paralleller mellan skrivundervisningens 

genomförande och dess påverkan på resultaten i de nationella proven. De frågor som ställdes 

finns presenterade som bilaga 2.  

 

4.5  Intervjuernas genomförande 
Samtliga lärare fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Jag mejlade över frågorna 

till varje intervjuperson innan intervjun ägde rum för att denne skulle få tid och möjlighet att 

förbereda sig på de frågor som skulle komma. Enligt Trost (1997:15-16) är det viktigt att låta 

intervjupersonen få ta del av frågorna innan själva intervjun för att på så sätt få ut så mycket 

som möjligt av sin intervju. Intervjuerna genomfördes på skolorna i grupprum. Vid 

intervjutillfället förklarade jag ännu en gång syftet med min intervju. Jag berättade att deras 

medverkan skulle behandlas konfidentiellt samt att det bara var jag som skulle arbeta med 

materialet.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003:72) den om intervjuar ge den intervjuade utrymme att 

vidareutveckla sina svar. De intervjuer som jag gjorde varierade mellan intervjupersonerna i 

både tid och längd eftersom vissa intervjupersoner hade mer att berätta än andra. 

Inställningen till att berätta om sin undervisning varierade också. Vissa intervjupersoner 

pratade och delade med sig av sina erfarenheter medan andra tittade på klockan och gav korta 

och inte alltför uttömmande svar på mina frågor. Ett av de praktiska problem som jag stötte 

på var att lärarna i två fall av sex glömt att boka in en lokal för intervjun. Detta löste sig dock 

smidigt i båda fallen. Ett annat praktiskt problem som jag stötte på var att en av de lärare som 

jag skulle intervjua blev sjukskriven under en lång tid. Jag fick därför byta ut den informanten 

mot en annan intervjuperson. 

 

4.6  Bearbetning av materialet 
För att lätt kunna se vilket material man fått under intervjuerna bör man efter varje intervju 

samla ihop allt material och göra en sammanställning. Ejvegård (2003:50) menar att bara 

någon timme efter intervjuns genomförande börjar minnesbilden av vad som sagts blekna. 

Det är därför viktigt att även föra anteckningar på sidan om för att inte mista de tankar som 

dyker upp under intervjuns gång. Patel och Davidsson (2003:119) menar att bearbetningen 

och analyseringen av en ljudinspelning vanligtvis börjar med att forskaren skriver ut vad som 

sägs på inspelningen så att han/hon får en text att arbeta med. Detta influerade att jag började 

med att skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt. Patel och Davidsson (2003:121) 

nämner att, om texten skrivs ut med gott om utrymme i marginalen eller mellan raderna kan 

många tankar som kommer upp under genomläsningen skrivas ned direkt och efter ett antal 
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genomläsningar kan mönster i svaren urskiljas. Jag skrev ner mina tankar fortlöpande när jag 

intervjuade samt när jag sammanställde intervjun. 

 

Efter ett antal genomläsningar av mina intervjusammanställningar så sorterade jag svaren 

med utgångspunkt i de frågor jag ställt. I min resultatredovisning var det intervjufrågorna som 

avgjorde sorteringsgrunden. Jag sorterade och fördelade ursprungstexten och valde därefter 

framträdande uttalanden och delade därefter upp svaren i motsatsförhållanden. Utifrån de svar 

jag fått på intervjufrågorna så kunde jag se att det fanns möjligheten att göra denna indelning. 

Självklart fanns det svar som kunde tänkas ligga någonstans mitt mellan men jag valde trots 

detta att dela upp dem till den grupp där det givna svaret passade in bäst. Till första frågan 

som handlade om hur de som lärare ser på skrivandet i skolan kunde jag urskilja mina 

motsatser genom att se över de som ville stoppa talspråket i den skriftliga produktionen samt 

de som ville bjuda in världen utanför, in i skolan. Till fråga två valde jag även här att dela in 

lärarnas svar på frågan i motsatsförhållanden baserat på de som använde sig av ett 

processorienterat arbetssätt och de som inte gjorde det. Jag valde även att dela in fråga fyra 

och sju till motsatsfrågor. I fråga fyra använde jag mig av motsatsförhållandet, de som 

använder sig av skrivstrategier som bidrar till organisation och elevinflytande medan 

motsatsen visade sig vara lärare som använder skrivstrategier som bidrar till organisation men 

inte till elevinflytande. Den sista frågan, fråga sju, delade jag in genom att lyfta fram de som 

anser sig förbereda eleverna för de nationella proven samt de som anser att de inte gör det.  
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5. RESULTAT 
 

5.1 Intervjusammanställning 
Här presenteras det resultat intervjuerna gett. Det finns frågor där vissa av lärarna gett 

snarlika svar. Jag har på grund av detta valt att slå ihop de svaren med varandra för att inte 

upprepa redan redovisade svar.  

 

1. Hur lägger läraren upp sin skrivundervisning samt vad styr valet av 
uppgifter? 
 

För att inspirera eleverna till ett skrivande behöver läraren välja ämnen och inriktningar som 

fångar elevernas intresse, Löfqvist (1988:95-96). Det gäller att fånga varje individ. Lärarna 

uttryckte att det oftast fanns möjlighet att anpassa uppgifterna till varje elev, detta för att 

underlätta för dem i deras arbete. Några lärare uttryckte att vinsten man kan göra som lärare 

med att individualisera är att man på det sättet främst kan hjälpa de eleverna som behöver mer 

stöttning. På så sätt kan de arbeta på den nivå de själva valt. 

 

• Metoder som utvecklar elevens skrivande 
Lärare 1 berättar om ett antal olika projekt som han använt sig av i sin undervisning. Han har 

ett projekt om litteratur där han kopplar skrivuppgifter till de olika skönlitterära texter som de 

tillsammans arbetar sig igenom. Förslag på hur man som lärare kan koppla ett antal 

skrivuppgifter till skönlitterära texter är att till exempel skriva krönika utifrån Don Quijote. 

Det är ett sätt att styra det fria skrivandet där eleverna ofta kör fast. För att få eleverna att 

känna sig delaktiga i arbetet använder han en projektbok som varje elev arbetar utifrån. De 

planerar, arbetar med att lägga upp sitt arbete i steg. Detta gör att eleverna känner att de kan 

greppa och ha kontroll över vad som ska göras. Detta leder till att de känner sig delaktiga. 

Han berättar att genom ett antal elevmatriser som han tagit fram får eleverna möjlighet att 

använda sin analytiska förmåga. De använder dessa matriser i samtal med varandra när de 

sedan arbetar med kamratrespons. När eleverna ger respons samtalar de mycket kring hur de 

tror att texten fungerar för den som ska läsa den. 

 

Lärare 2 anser att användningen av skönlitterära texter som grund till en skrivuppgift ofta 

leder till att eleven lättare kommer igång med sitt arbete. Det känns inte lika svårt att komma 

igång. Det finns redan en början till texten innan de ens börjat skriva. Han vill att eleverna ska 

få möjlighet att arbeta med skrivuppgifter som påminner om de uppgifterna som presenteras i 

de nationella proven. 

 

Lärare 3 går varje år igenom boken ”Möss och människor”. Denna bok diskuteras och utifrån 

den behandlas även en skrivuppgift. Eleverna får då ett antal frågor som behandlas. Detta sker 

ofta skriftligt. Genom instuderingsfrågorna får eleverna möjligheten att granska texten. De 

redovisar det de kommit fram till i sin analys genom att inför klassen berätta vad de kommit 

fram till. Eleverna får då möjligheten att ställa frågor till den som redovisar. Detta skapar ofta 

diskussioner som leder till att eleverna får inspiration till den egna uppsatsen som arbetet 

avslutas med. På detta sätt använder hon skönlitteratur som en kunskapskälla på samma gång 

som hon får eleverna att känna sig delaktiga i arbetet.  
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Lärare 5 förklarar att hon brukar använda skönlitteratur som en kunskapskälla till den 

skriftliga produktionen en gång per termin. Då använder hon boken ”På västfronten intet 

nytt”. Till den boken brukar eleverna skriva en fortsättning. Vad hände sedan? Efter att 

eleverna har diskuterat denna bok tillsammans har de ett flertal infallsvinklar till hur de ska 

börja skriva. Hon anser att det viktigaste är att få prata om det man läst och på så sätt skapa 

sig egna uppfattningar. När diskussionen är över lägger eleverna upp en plan som de sedan 

arbetar efter. Den plan som eleven lägger upp lämnas sedan in, tillsammans med 

skrivuppgiften, till läraren. Detta främjar ett helhetstänk anser hon. Eleven får träna sig i att 

skriva en plan som denne sedan arbetar utifrån.  

 

Lärare 6 lägger upp sin undervisning runt olika litteraturprojekt. Hon arbetar med fokus på 

skönlitteratur vilket ger eleverna en naturlig infallsvinkel till olika texter. De arbetar sig 

igenom litteraturen tillsammans i klassen. Genom att skolan har köpt in klassuppsättningar av 

olika skönlitterära böcker så har de denna möjlighet. Detta gör att eleverna kan knyta an till 

litteraturen och därigenom skriva mer levande texter eftersom vägen dit känns välarbetad och 

genomtänkt. Det som skrivuppgifterna går ut på är noggrant diskuterat i klassen som helhet 

där de alla har deltagit i en muntlig diskussion. Efter att eleverna skrivit ihop sitt första utkast 

ska de ge kamratrespons till minst två klasskompisar och få minst två responser tillbaka på sin 

text. Att få kamratrespons är ett sätt att försöka få eleverna att bearbeta sina texter och på så 

sätt undvika att eleverna lämnar in sina första utkast. De lämnar även in den respons de fått 

tillsammans med den omarbetade texten. Då kan hon snabbt se om eleven brytt sig om att 

bearbeta texten eller i alla fall lämnat in det första utkastet. Hon anser inte att ett första utkast 

är någonting som ska bedömas och därefter betygssättas. Det känns inte rättvist. Men om 

eleverna går igenom denna process gång på gång och väljer att lämna in den text som inte är 

genomarbetad efter respons så är det ett aktivt val som denne har gjort. 

 

 Stimulerar elevernas olika förmågor 
I sin skrivundervisning anser lärare 1 att han använder sig av tydliga anvisningar. Han vill att 

eleverna ska lära sig att arbeta mer med kvalitet i stället för kvantitet, att de ska förstå att 

sidantalet inte är det viktiga. Det viktiga är att få till ett talande innehåll. Han arbetar 

genomgående med eleverna i centrum och han släpper in eleverna i sin planering. De planerar 

tillsammans och han ger dem mål samt delmål att arbeta med. De arbeten som eleverna 

producerar utifrån dessa mål ger han sedan respons på. Det han kräver är att skrivuppgifterna 

ska inneha en fiktiv mottagare samt ett tydligt syfte. Han vill noga peka på hur viktigt det är 

för eleverna att ta del av samt noggrant läsa igenom de skriftliga instruktioner som ges till 

varje uppgift. Det är någonting som han ofta märker att eleverna inte är observanta på och 

därigenom kan de missförstå uppgifterna helt. Att inte läsa igenom instruktionerna kan 

resultera i att de inte har förstått den utvalda uppgiften eller det tema som är riktat till 

uppgiften. 

 

Lärare 2 engagerar eleverna till att arbeta med att skriva en blogg. Denna uppgift är någonting 

som hela klassen arbetar med tillsammans. Alla använder sig av samma blogg, den blogg de 

använder ligger som grund till ett projekt som skolan deltar i. Detta projekt sträcker sig över 

ett helt läsår. Här gäller det för eleverna att lyssna på varandra samt att läsa och granska de 

texter som skrivs och läggs ut på bloggen. De texter som läggs ut på bloggen redogör för hur 
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arbetet med projektet fortlöper. Detta är någonting som alla är delaktiga i och varje vecka har 

en grupp som består av tre elever ansvar för att uppdatera projektets blogg. 

 

Lärare 3 anger ofta i sina anvisningar är att eleverna måste tänka på att arbeta med att skriva 

texter som ska nå ut till olika människor, exempelvis krönika eller insändare. Eleverna arbetar 

då med att skriva till en fiktiv person i en fiktiv skrivuppgift anser hon. 

 

Lärare 5 anser att eleverna inte behöver träna sig i att skriva för en mottagare. Att texten har 

en mottagare är en självklarhet. Vad eleverna behöver träna sig på att formulera texter som 

innehåller ett korrekt språk.  

 

Fyra av sex lärare arbetar med elevinflytande i sin undervisning. De släpper in eleverna att 

bestämma och styra upp de valda skrivuppgifterna. Lärarna menar att genom ett 

medbestämmande lyckas de oftast få med eleverna på det som ska göras. Nedan presenteras 

de olika lärarnas skrivstrategier som de använder sig av för att hjälpa eleverna med 

organisation och bearbetning av sina skrivna texter. 

 

 Skrivstrategier som bidrar till organisation och elevinflytande 
Lärare 1 arbetar med olika skrivuppgifter vilket innebär att eleverna styrs till att arbeta med 

en uppgift under ett antal veckor. Innehållet i uppgiften är dock någonting som eleverna 

själva får möjligheten att bestämma. Han menar att det är här eleverna får möjligheten att 

framhäva sig, visa att de kan skriva känslosamt och visa på sin förmåga att kunna leva sig in i 

texten. Han menar att han har lagt upp ramarna men att det är eleverna som ska fylla i färgen.  

 

Lärare 2 är tydlig med att synliggöra för eleverna att det finns en mottagare till de texter som 

de skriver. Någonting som lärare 2 gör varje termin är att skriva insändare som de sedan 

skickar in till lokaltidningen. Detta är ett alternativ för att få eleven att känna sig delaktig i det 

dagliga skrivarbetet. 

 

Lärare 4 brukar involvera de skriftliga SO-arbetena i svenskuppgifterna för att eleverna ska få 

möjlighet att arbeta med och lära sig de olika delarna i processen samt för att få en förståelse 

för dem. Genom detta arbetar eleverna med uppgifter som har samma upplägg och därigenom 

har de större utbyte av varandra. De kan då enkelt ge respons och bidra med idéer till 

varandra. De kan även vara delaktiga i själva planeringsstadiet på ett annat sätt genom att de 

tillsammans med två olika lärare får arbeta fram uppgiftens upplägg och innehåll. Det är fritt 

men under ordnade former. Det finns inget rätt och fel. Eleverna blir delaktiga genom att de 

får komma med egna idéer men på olika nivåer i hela processen. Detta uppskattas och 

eleverna känner sig säkra på vad som ska göras. Dessa texter arbetas inte alltid fram med 

syftet att ha en fiktiv mottagare vilket är en nackdel. Det blir oftast rena faktatexter. Då gäller 

de som lärare att gå in och styra upp elevens arbete för att få en variation i elevens 

lektionsplaneringar och upplägg. Det kan ibland räcka med att man som lärare stöttar genom 

att komma med idéer till vilken sorts uppgift eleven behöver arbeta med för att träna sig 

skriva på olika sätt. När han har handlett eleven kan denne snabbt ta sig an uppgiften med en 

helt ny infallsvinkel vilket bidrar till att eleven får möjlighet att leva sig in i och arbeta 

ingående med texten för att därigenom ge den det som krävs för att den ska kännas verklig.  
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Lärare 6 arbetar med olika miniteman som upplägg i sin skrivundervisning. Dessa teman får 

eleverna ta del av tillsammans med strävans- och uppnåendemålen. Allt eftersom de 

diskuterar tillsammans formas upplägget av hur respektive tema ska se ut. Hon arbetar med 

olika skrivuppgifter vid varje tema, dock minst en skrivuppgift varje gång. Hon arbetar sällan 

med ”berättande” text eftersom det inte känns konkret. Fokus läggs på att skriva exempelvis 

krönika, tidningsartikel, pjäsmanus, insändare eller faktatext för att eleverna ska lära sig 

skriva till en fiktiv person. För att ytterligare levandegöra skrivprocessen i undervisningen 

brukar hon efter en Power-Point genomgång av ämnet, låta eleverna ta del av processen 

genom de skriftliga uppgifter de arbetar med just då. Hon vill att eleverna ska få möjligheten 

att se sin egen utveckling genom att de alltid ska få respons på sitt första utkast. Detta är 

någonting hon vill trycka lite extra på, betydelsen av responsen. Alla eleverna får möjlighet 

att lära sig hur de ska ge och ta emot konstruktiv kritik. Slutproduktionen skall inte 

färdigställas innan eleven fått respons.  

 

 Skrivstrategier som bidrar till organisation men inte till 
elevinflytande 

Lärare 5 kan ibland känna sig osäker på hur hon ska lägga upp sin skrivundervisning och 

försöker att utifrån strävans- och uppnåendemålen få hjälp att framställa idéer. Hon framhäver 

även att hon hela tiden brottas med tidspressen eftersom hon vill ge eleverna seriösa, 

genomtänkta uppgifter. Hon vill ge eleverna ett färdigt koncept som de förväntas följa. Detta 

resulterar dock i att det blir, för henne, samma uppgifter år efter år men att uppgifterna 

självklart arbetas om och finslipas mellan varven.  

 

Lärare 3 anser att det viktigaste med upplägget av skrivundervisningen är att hon får lämna ut 

genomtänkta och väl planerade skrivuppgifter. Hon vill gärna vara den som styr och anser 

själv att hon inte lämnar mycket utrymme för elevernas egna idéer. Hon vill att de ska lära sig 

hur de ska skriva olika typer av styrda texter. För att handleda eleverna i hur de ska skriva 

lämnar hon ut noggranna anvisningar som de kan följa. Där finns uppgifterna samt vad som 

behöver finnas med. De skriftliga uppgifter hon lämnar ut består av olika träningsuppgifter 

inför det nationella provet. Hon håller fokus på att förbereda eleverna inför den skriftliga 

delen eftersom det är just den delen som hon anser att eleverna brukar ha svårigheter med.  

 

I intervjuerna framkom det att alla lärarna ansåg att skrivandet i skolan är viktigt. De hade 

dock varierande svar på frågan om på vilket sätt de ansåg att skrivandet i skolan var viktigt. 

Utifrån de svar jag fick så bildade jag två olika kategorier som anger lärarnas inställning till 

detta. 

 

• Betoning av formella aspekter. Vill stoppa talspråket i den 
skriftliga produktionen 
Två lärare vill aktivt verka för att ge eleverna en grund för skriftspråket genom att ge eleverna 

en genomgång av hur skriftspråket ser ut. 

 

Lärare 1 tycker att skrivandet i skolan är viktigt eftersom eleverna lär sig att se skillnad 

mellan talspråk och skriftspråk. De blir medvetna om någonting som de inte vanligtvis ställs 

inför om de inte arbetar mycket med att läsa litteratur under fritiden. Informanten anser att 
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eleverna vanligtvis använder en hel del talspråk i sitt vardagliga skrivande. Han vill bevara 

det svenska skriftspråket genom att tillämpa och utveckla användningen av skriftspråket som 

en tradition i skolan. Lärare 2 har samma tanke som lärare 1. Han anser att skrivandet i skolan 

är viktig del i undervisningen. Genom att ha en väl upplagd skrivundervisning hjälper vi till 

att bevara skriftspråket. Han anser att ungdomarna använder sig mest av en ”egen tolkad” 

flödesskrivning, detta i form av sms, chatt och blogg. Där skapar de ett eget skriftspråk som 

de sedan använder i alla sammanhang. De arbetar fram ett eget skriftspråk som domineras av 

förkortningar. De skapar enligt honom ett sorts eget påhittat språk. Detta språk är självklart 

bra vid viss skriftlig produktion men eftersom det är ett språk som ständigt förändras och 

dessa förändringar sker snabbt är det inget språk som är hållbart i skriftlig produktion, i 

uppsatsskrivande. Han anser att eleverna bör bli medvetna om detta och han menar att genom 

att mer intensiv litteraturläsning samt genom fler skriftliga produktioner skapar de ett mer 

hållbart skriftspråk som kan vara förståeligt för alla. 

 

• Betoning av funktionella aspekter. Vill bjuda in världen utanför, in 
i skolan 
Fyra lärare anser att skolans uppgift är att förse eleverna med de rätta verktygen. Därigenom 

kan eleverna utveckla de förmågor de behöver för att klara den skrift de kommer att behöva i 

verkliga livet.  

 

Lärare 3 anser att den skriftliga kommunikationen som skolan lär ut är en viktig del av 

elevernas språkundervisning. Genom att eleverna får möjligheten att lära sig hur de kan 

uttrycka sig skriftligt och göra sig förstådda skapas/öppnas möjligheterna inför framtiden. De 

kan genom att ha ett vårdat skriftspråk samt ett korrekt sätt att formulera sig skapa ett seriöst 

intryck hos exempelvis arbetsgivare när de exempelvis skriver sitt personliga brev. Lärare 4 

menar att skolan har ett ansvar att ge eleverna de rätta verktygen. Ett av de verktyg som 

skolan ska erbjuda är att varje elev ska få möjligheten att utveckla ett gott skriftligt språkbruk. 

Detta gör att de senare i livet ger ett seriöst intryck, blir lyssnade på och respekterade av 

människorna runt omkring. Eleven kommer dessutom att göra ett mer professionellt intryck i 

vuxenvärlden. För att koppla världen utanför till undervisningen använder han sig av SO-

lärarnas lektionsplaneringar för att få olika infallsvinklar till skrivuppgifter. Han anser att det 

är bra att samköra eftersom det bygger broar över de olika ämnena vilket enligt honom 

främjar ett ”bredare tänk” även bland eleverna.  

 

Lärare 6 anser att skolans roll i skrivundervisningen är att lära eleverna att formulera sig på 

olika sätt. Hon vill att eleverna ska få möjlighet att arbeta med ett lärande som de kan ta med 

sig och ha användning av. Lärare 5 ser möjligheterna till utveckling på både individ- och 

gruppnivå. Genom att i skolan arbeta med kamratrespons får eleverna möjligheten att ge 

konstruktiv kritik och därigenom utvecklas som individer genom att både ge och ta. Eleven 

lär sig att kommunicera både muntligt och skriftligt. Hon anser att det är en viktig del av 

skrivandet i skolan. Det är en viktig del i livet, att kunna ge och ta konstruktiv kritik. I och 

med detta anser hon att skolan kan förbereda eleverna för det verkliga livet. 

 

Utifrån intervjuerna framkom lärarnas inställning till arbetet med det processorienterade 

lärandet som metod. 
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2. På vilket sätt får eleverna möjligheten att bearbeta och samtala om 
sina texter? Får de kamratrespons före lärarresponsen och den 
slutliga bedömningen? 

Alla lärarna var överens om huruvida resonemang kring texten samt stilens inverkan på texten 

användes för att eleverna skulle kunna ge texten ett djup, Palmér och Östlund-Stjärnegårdh 

(2005:27). Vissa utvecklade sig mer än andra i sina svar.  

 

• Använder sig av ett processorienterat arbetssätt 
Varje år lärare 1 får en ny klass går han igenom det processorienterade arbetssättet. Hans 

lektioner bygger på att eleverna ska får möjligheten att aktivt träna sig i hur de ska ge respons 

på andra elevers uppsatser. Vissa elever har tränat sig i att ge respons redan i lägre stadier 

under sin skolgång och vilka dessa är märks snabbt. De vet vad som ska göras och vad som 

förväntas av dem. Han anser att det är viktigt att eleverna lär sig att resonera kring sin uppsats 

och att de lär sig gallra i det skrivna även om det kan kännas jobbigt att radera stycken i sin 

egen text. Han anser att eleverna behöver få distans till sin text för att det ska ske en 

utveckling.  

 

Lärare 2 vill i upplägget av sin skrivundervisning skapa en öppen dialog med eleverna. Han 

vill vara delaktig i hela processen, inte bara få ta del av slutproduktionen. Han anser att det är 

viktigt att få vara där och ta del av texterna när de skapas. Han får därigenom tillfälle att ge 

löpande respons, hjälpa eleverna att nå en slutproduktion utan att riskera att ta över deras 

texter. Han vill att eleverna ska känna sig delaktiga och att de ska få möjligheten att arbeta 

med att få ge och ta emot konstruktiv kritik. Det han i sin respons tittar på är om eleverna har 

skrivit sin text utifrån ett tydligt syfte. Han går noggrant igenom textens innehåll, tittar på om 

den har ett sammanhang, en röd tråd samt om den har en genomtänkt disposition. Han går 

däremot inte in och rättar i språket. Där vill han lägga ansvaret på eleven. Han redogör för 

vikten av att hinna klart arbetet i tid för att ge texten möjlighet att vila och att därigenom själv 

hitta eventuella språkfel. Han trycker på, inför eleverna, vikten av att låta texten vila. Han 

lägger även ansvaret om textens innehåll på eleven. Han handleder dem inte utan anser att de 

utifrån den respons de fått ska kunna sortera och plocka ut det som ger texten liv.  

 

Lärare 4 vill att eleverna ska få lära sig att arbeta med så många olika skrivuppgifter som 

möjligt och därigenom skapa sig en säkerhet för olika sorters texter. Han har för vana att 

införa det processorienterade arbetssättet redan från början. Efter en genomgång av hur 

skrivprocessen används brukar han låta eleverna arbeta enligt skrivprocessmetoden för att de 

ska förstå den snabbare.  

 

Genom att lära sig ge konstruktiv kritik och även att ta emot den så lär sig eleverna hur de ska 

formulera sig. Lärare 6 anser att detta kommer eleverna att ha användning av i nästan vilket 

yrke de än väljer vilket gör det enkelt för henne som pedagog att relatera till när de frågar 

varför de ska kunna det här. Eleverna behöver veta varför de ska lära sig vissa saker. De vill 

veta vad de kommer att ha för användning av det de lär sig. Vissa saker kan de acceptera att 

de ska lära sig för att det står i målen, men allt ska inte kännas för ogreppbart. Hon anser att 

det är viktigt för eleverna att ta del av andra elevers texter. Det är utvecklande att få ta del av 

hur andra skriver. De får även ta del av olika författares verk, vilket även det är en 
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inspirationskälla. Eleverna behöver få så mycket material som möjligt för att kunna sovra i 

sin egen text. Det är inte det allra enklaste att ta bort saker som de själva skrivit. De kan 

ibland ha ångest för att flera kompisar har påpekat att någonting inte passar in i texten, gör 

läsaren förvirrad eller till och med dumförklarar läsarens förmåga att dra egna slutsatser. Det 

händer ofta att eleverna överarbetar texterna och det är också en teknik de behöver lära sig att 

hantera.  

 

• Använder sig inte av ett processorienterat arbetssätt 
Det är två av de intervjuade lärarna som inte använder sig av ett processorienterat arbetssätt i 

sin undervisning. De anger två helt olika anledningar till varför de inte gör det. Lärare 3 tror 

inte på processen som en utveckling. Hon tror på att eleverna lär sig genom den respons de 

får av henne när hon rättat klart uppsatserna. Eleverna skriver sina texter och lämnar sedan in 

dem på rättning till henne. Hon förespråkar inte kamratrespons utan anser att ifall eleven får 

respons på sitt arbete innan läraren har fått möjlighet att ta del av det så är det inte den 

elevens kunskaper som förmedlas. Hon menar på att eleven får möjlighet att känna sig 

delaktig i skrivarbetet när de får sin uppgift och även när denne får tillbaka den rättade 

uppgiften. Hon begär inte att eleven ska rätta det hon markerat, inte heller att eleven ska 

lämna in någon rättad upplaga. Hon har redan gått igenom texten en gång och lämnat tillbaka 

den rättad, bedömd och betygssatt.  

 

Lärare 5 anser att hon inte behöver använda ett processorienterat arbetssätt i sin undervisning 

eftersom det är någonting som eleverna använder sig av omedvetet. Det behöver hon inte ha 

någon genomgång om. Eleverna vet hur de ska göra när de kommer upp till gymnasiet. Denna 

metod är någonting som läggs grunden för redan i tidig ålder. Eleverna arbetar omedvetet 

med metoden när de framställer sina alster. Hon anser även att själva processen inte är något 

hon behöver ta del i. Hon behöver bara ta del av slutproduktionen. 

 

Många av lärarna ansåg sig stimulera eleverna genom att involvera dem i skrivuppgifterna. 

De menar att de på så sätt ger eleverna möjlighet att ta egna initiativ och samtidigt som det 

utvecklar deras förmåga att tänka mer fritt kring skrivandet i skolan och på så sätt 

verklighetsanknyta sitt skrivande. 

 

 Samtalens och stilens inverkan  
Lärare 1 anser att alla behöver lära sig att skriva med ett djup, att exempelvis kunna beskriva 

känslor. Lärare 2 tycker att det är viktigt för honom att medvetandegöra den skriftliga 

produktionen i skolan för det verktyg det egentligen är. Han menar att skrivandet är ett medel 

för tänkandet. Det är viktigt att kunna formulera sina tankar och att kunna ge dessa ett djup. 

Att kunna reflektera, analysera och gå djupare i sina texter är någonting som varje elev bör få 

vetskap om för att i sin tur kunna utveckla sitt lärande. Eleven bör kunna resonera kring det 

skrivna för att på så sätt skapa kontakt som i sin tur kan leda till att kunna påverka 

omgivningen. 

 

Genom de år lärare 3 har arbetat i grundskolan har hon många gånger fått förklara, inte bara 

för eleverna, utan även för föräldrarna varför det är viktigt att ha ett djup i texten. Att lära sig 

beskriva, utveckla, analysera och reflektera är viktiga delar för att finna ett djup i sin text. Det 

är viktigt att kunna fördjupa sig i sin text för att skapa en trovärdighet i det man skrivit. Detta 
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är någonting som hon genom åren blivit mer noggrann med. Lärare 4 bygger vidare på detta 

genom att uttrycka sig om att alla de högre betygen bygger på att eleven ska kunna ge texten 

ett djup samt att de ska kunna behandla texterna så de blir språkligt korrekta. Detta är 

någonting som eleverna är väl medvetna om och de som strävar efter de högre betygen 

arbetar för att bygga upp en stilistisk säkerhet och arbetar även med att få fram ett språk som 

är anpassat till den skrivsituation de befinner sig i vid just det tillfället. De arbetar med att få 

fram ett självständigt innehåll som är fylligt och gärna originellt. Detta är det som lärare 4 

tycker är viktigt för att eleverna ska lära sig att titta på utifrån den gruppdiskussion de deltar i.  

 

 

3. Hur lägger läraren upp skrivundervisningen med syftet att förbereda 
eleverna för uppsatsdelen i det nationella provet i svenska?  

Det var ett varierande resultat på frågan om hur lärarna förbereder eleverna inför det 

nationella provet. Utifrån de svar de gav så kunde jag se att alla lärare på ett eller annat sätt 

förbereder eleverna, en del mer tydligt och djupgående än andra. Utifrån denna frågeställning 

kan jag konstatera att det varierar mellan de olika lärarna hur väl eleverna förbereds inför det 

nationella provet. Följdfrågan som blev intressant utifrån intervjuerna var om lärarna själva 

ansåg sig förbereda eleverna inför det nationella provet?  

 

 Anser sig förbereda eleverna. Hur? 
Lärare 1 ger eleverna möjligheten att arbeta med gamla nationella prov för att få möjligheten 

att arbeta igenom och ta del av nationella provets uppbyggnad. De får under terminens gång 

skriva ett antal skrivuppgifter för att bygga upp en säkerhet kring vad de olika 

skrivuppgifterna ska innehålla. Eleverna får även arbeta med lathundar till olika 

skrivuppgifter för att bygga upp säkerhet kring sitt skrivande. 

 

Lärare 2 menar på att de nationella proven är en bra mall för hur en lärare bör lägga upp 

skrivundervisningen. Det är ett bra upplägg som man kan sträva efter att arbeta med. Han 

pekar på att upplägget i de skriftliga delarna i provet bygger på att skriva till en fiktiv person 

vilket gör att eleverna får lära sig att det finns mottagare till alla texter som de skriver.  

 

Genom att eleverna ger respons till andra samt får respons på sin egen text så lär de sig hur de 

på bästa sätt ska arbeta med sina texter anser lärare 4. De får träna sig i att skriva olika 

uppgifter vilket leder till att de tränar sig i att bygga upp en säkerhet i hur de ska lägga upp en 

plan som de arbetar utifrån på det nationella provet. Lärare 4 menar på att det enda man inte 

kan hjälpa eleverna med är att välja bland de olika uppgifterna som presenteras i själva häftet 

vid provtillfället. 

 

Det är viktigt för Lärare 6 att kunna förbereda eleverna inför de nationella proven. Genom att 

skapa verktyg för eleverna så kan hon förbereda dem för hur de skall tänka. Hon använder 

matriser som varje elev lär sig att arbeta utifrån. På detta sätt skapar de en säkerhet i hur olika 

skrivuppgifter bör utformas samt vad som behöver finnas med. Dessa matriser har hon arbetat 

fram utifrån hur de olika skrivuppgifterna bedöms. Detta får eleverna ta del av och utifrån ett 

eget perspektiv skapa en säkerhet i. Eftersom eleverna ger mycket respons till andra får de 

utveckla sitt eget skrivande genom att ta del av sina klasskamraters skrivuppgifter. 
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 Anser sig inte förbereda eleverna. Varför inte? 
Lärare 3 menar på att de nationella proven i svenska inte är någonting som hon behöver 

förbereda eftersom eleverna har skrivit dessa under år 9 i grundskolan. De vet på så sätt på ett 

ungefär vilket upplägg de nationella proven har. Hon menar även på att de nationella proven 

inte behöver förberedas eftersom de är ett sätt för läraren att se att eleverna lärt sig det som de 

ska lära sig under gymnasietiden.  

 

Lärare 5 anser att det är elevens eget ansvar att kolla upp vad som bör finnas med i de olika 

skriftliga uppgifterna. Detta för att de ska få känna sig delaktiga i sina studier, det är de själva 

som stå för förberedelsen. Detta är ingenting konstigt eftersom det eleven egentligen behöver 

göra är att sammanställa det läraren pratat om under året. Det eleven egentligen behöver göra 

är att titta igenom de olika skrivuppgifterna som genomförts under terminen. På detta sätt bör 

eleven få en bild av vad som kan tänkas komma på provet. Ansvaret sitter i att ha en säkerhet 

i de olika skrivuppgifternas upplägg och struktur. 
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  5.2 Metoddiskussion 

I denna del avser jag att diskutera resultatet speglat mot litteraturgenomgången samt mina 

egna reflektioner.  Ejvegård (2003:70-75) skriver om två viktiga begrepp som har betydelse 

för alla empiriska undersökningars kvalitet, dessa två begrepp är: Reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten samt användbarheten hos ett mätinstrument eller 

måttenheten. Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man avser att 

mäta. Om reliabiliteten är låg hos ett mätinstrument, blir även validiteten låg. För att få god 

validitet är god reliabilitet nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning. Reliabiliteten kan 

vara hög men ändå sakna validitet. Validitetsprövningen är svårare än reliabilitetsprövningen 

eftersom jämförelserna endast kan ske om man har ett annat mått att jämföra med. Denna 

studie kan anses ha god validitet i det avseendet att metoden uppfyllt syftet att ta reda på hur 

gymnasielärare ser på skrivprocessen och sin skrivundervisning. I detta arbete har jag även 

undersökt vad det är som styr skrivundervisningens innehåll och dess upplägg.  

 

 

5.2.1 Attityder och arbetssätt 
Jag har intervjuat lärare som alla har undervisningserfarenhet. Dessa lärare har olika attityder 

till skrivundervisningen. Det finns de lärare som arbetat länge. De har varit med om 

skrivundervisningens utveckling från att ha arbetat mot de centrala proven till att arbeta mot 

de nationella proven. Jag upplever att det finns två olika grupper av dessa lärare. Den första 

gruppen är de lärare som anser att skrivundervisningen skall bedrivas på ungefär samma sätt 

som den alltid gjorts. Till denna grupp vill jag placera lärare 5. Hon anser att eleverna inte 

behöver träna sig i att skriva tematiskt eller att skriva till en fiktiv person. Den andra gruppen 

lärare medger att eleverna behöver få möjligheten att arbeta med uppgifter som är realistiska. 

Till denna grupp placerar jag de resterande fem lärare som jag intervjuat. Nyströms (1996:21) 

uttalande som tidigare nämndes i arbetet under avsnitt 3.5 rubriken ”Bedömning” om att 

skolskrivandet i sig skiljer sig ganska mycket från skrivandet under det nationella provet är av 

stor vikt för denna diskussion. Hon hänvisar till att skrivsituationen under provet är mer 

kommunikativ än det vanliga skrivandet i skolan. Det är genom uttalanden som dessa som 

fokus läggs på lärarnas sätt att undervisa. De lärare som intervjuades signalerar även de att 

det finns de lärare som inte arbetar med att ge eleverna de rätta verktygen för att nå de mål i 

kursplanen som krävs för att senare även klara det nationella provet. De hjälper inte eleverna 

att utvecklas utan lämnar över allt lärandeansvar till eleverna. De hänvisar bara till att det 

måste finnas några slags krav i gymnasieskolan. Genom de intervjuer som utförts i samband 

med detta arbete så kan jag inte hitta en renodlad sådan lärare. Vad jag däremot kan se är att 

det finns tendenser till att ge eleverna väldigt mycket ansvar, ett ansvar som egentligen borde 

bygga på ett läraransvar först och främst.   

 

Det finns även en tredje grupp lärare. Det är de lärare som enligt min mening strävar efter en 

modern och intresseväckande skrivundervisning. De brinner av engagemang och strävar efter 

att finnas med som mentor i elevernas utveckling. De vill få möjligheten att ta del av deras 

utveckling för att därigenom skapa de bästa förutsättningarna för dem att lyckas. Dessa lärare 

har utvecklat metoder för att fånga elevernas intresse för skrivundervisningen. Dessa lärare 

visar eleverna vad skrivandet kan ge. Till denna tredje grupp vill jag placera lärare 1, 2, 4 och 

6. Som jag tidigare nämnt under rubriken ”Skrivandet som ett verktyg för elevers identitet” 
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skriver Dysthe (2002:16) om olika metoder för att utveckla elevernas skrivande. Hon menar 

att eleverna behöver skaffa sig skriverfarenheter, skapa sig en förståelse för vad 

skrivprocessen som metod kunde tillföra till skribenten. Det är dessa lärare som ger eleverna 

tillfällen att utveckla sitt tänkande i hur de på bästa sätt ska kunna rikta sitt skrivande till en 

mottagare, vilket är en förutsättning för att ha möjligheten att klara det nationella provet. Det 

är på detta sätt man som Strömqvist (1994:12) säger: Skapat någonting genom språket, 

någonting varaktigt. De lärare jag vill placera i denna grupp är samtliga av de intervjuade 

lärarna med undantag för lärare 5.  

 

5.2.2 Användandet av det processorienterade arbetssättet som en 
metod i undervisningen 
Utifrån intervjuerna visade det sig att textgranskning kan ske på en mängd olika sätt. 

Upplägget för hur lärarna arbetar med det processorienterade arbetssättet kan delas upp i tre 

olika grupper:  

1. De som inte arbetar med det processorienterade arbetssättet. De anser sig inte behöva ha 

någon genomgång av processen. De menar att eleverna vet vad som skall göras. Dessa 

lärare återkommer ofta till det som Strömqvist (1994:12) menar att få sitt första utkast 

bedömt och rättat men inte få möjligheten att bearbeta texten för vidare utveckling. Om 

detta skriver jag redan i avsnitt 1, inledning. Utifrån de intervjuade lärarna skulle jag i 

denna grupp placera lärare 3 eftersom denne anser att om eleven fått kamratrespons på sitt 

arbete innan hon hunnit rätta texten så är det inte den elevens kunskaper som förmedlas. 

Hon rättar, bedömer och betygssätter det som Strömqvist (1994:12) anser är ett första 

utkast. 

2. De som arbetar med det processorienterade arbetssättet men som inte följer detta 

arbetssätt till punkt och pricka. Här vill jag placera lärare 5. Hon arbetar enligt Dysthes 

(2002:37-44) formalia, att skapa diskussioner utifrån texter som eleverna läst för att de 

sedan lättare ska kunna planera sitt skrivande.  

3. De som går igenom det processorienterade arbetssättet med eleverna, följer de olika 

stegen som Strömqvist presenterar (1989:10-13) och anser att detta arbetssätt är viktigt för 

elevernas skrivande. De gör eleverna medvetna om metoden som arbetssätt. De tillåter att 

eleverna kommer med egna förslag och tillåter att de har egna inlägg i arbetet. De vill 

genom detta locka fram elevernas delaktighet i undervisningen. De lärare som arbetar 

aktivt med det processorienterade arbetssättet ger bygger upp en skrivsäkerhet hos 

eleverna. De låter eleverna enligt de synpunkter Blåsjö (2006:25-27) har utveckla sitt eget 

skrivande genom att låta dem ta del av andras texter. Till denna grupp sorterar jag lärare 

1, 2, 4 och 6. De arbetar alla ingående med ett processorienterat arbetssätt och genom 

detta anser jag att de förbereder de eleverna väl inför det skriftliga momentet i det 

nationella provet. 

 

 

5.2.3 Studietekniker och förberedelse inför det nationella provet 
För att eleverna ska få möjligheten att ha inflytande i planeringen av skrivuppgifterna och att 

därigenom utveckla sitt skrivande så krävs det att läraren är öppen för detta. Läraren behöver 

ta hänsyn till elevernas behov i sin planering av de olika skrivuppgifterna. Jag anser att 

läraren även behöver se över på vilket sätt denne ska väcka elevens skrivlust. Under rubriken 

”Skrivandet som ett verktyg för elevers identitet” i detta arbetes bakgrundsforskning nämner 
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Mehlum (1995:158-160) teorin om att skriva för självbekräftelse och för att hitta sin identitet. 

Läraren behöver ge eleven spelrum att få kontakt med sin skrivsjäl, sina grundkänslor och 

utifrån dessa bilda en text där de kan känna att de fått utlopp för känslor och yttranden och 

genom detta skapat sig en identitet. De intervjuade lärarna såg olika på detta med 

elevinflytande som en studieteknik. Fyra av de sex intervjuade lärarna arbetar med 

skrivstrategier som gör att eleverna får inflytande i skrivuppgifterna. Bland dessa fyra lärarna 

fanns fyra olika sätt att involvera eleverna i skrivundervisningen. Vad dessa fyra har 

gemensamt är att de på något sätt behandlar ämnet respons. Att få respons på sitt arbete anser 

fyra av de intervjuade lärarna vara en förutsättning för att eleven ska kunna gå vidare och 

utveckla sin text. Det presenteras två olika typer av responser. Den ena är att läraren ger 

respons till eleven och den andra är att eleverna själva får möjligheten att aktivt träna sig i att 

ge respons till andra elever. Genom detta så medvetandegörs de i att deras text har en 

mottagare. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005:20) väcker i avsnitt 3.5 tankar om just 

elevers skrivande och att de inte alltid är medvetna om att texten har en mottagare. De 

bedömer att skribenten måste vara medveten om att texten har en mottagare. Detta är en 

förutsättning för att eleven ska förstå och knyta textens sammanhang till en situation. Två av 

de intervjuade lärarna lyfter i samband med att texten har en mottagare att det finns en 

problematik kring tal- och skriftspråk. De anser att eleverna behöver se över sitt skriftspråk 

och lära sig skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Att se över språket är någonting som 

Löfqvist (1988:61-63) presenterar i sin punktlista i avsnitt 3.4. Där presenterar han hur han 

anser att uppsatsskrivande bör gå till.  

 

Förutom att ha en text som är språkligt korrekt så lyfter de intervjuade lärarna vad de tittar på 

i skrivuppgifterna. De bedömer texternas djup: Elevernas förmåga att beskriva, utveckla, 

analysera och reflektera. De tar även hänsyn till hur eleverna resonerar kring det skrivna, de 

vill gärna se ett originellt och självständigt innehåll. En av de intervjuade lärarna menar att de 

nationella proven kan användas som en mall för hur man lägger upp skrivundervisningen. På 

detta sätt levandegörs innehållet i de nationella proven och skapar en ständig skrivutveckling. 

Eleverna blir medvetna om att texten har en mottagare. I den studie av Murray och Witte som 

Hoel (2001:31-34) presenterade i avsnitt 3.4 pekar man på just detta. Att eleverna ska inte 

bara revidera texterna för sin egen skull. De ska även revidera texterna för att anpassa dem till 

en mottagare. En av de intervjuade lärarna trycker på att eleverna behöver bli medvetna om 

hur de ska skriva olika texter för att de ska nå ut till olika mottagare. Även här återkommer 

Hoel (2001:31-34) med att texten ska ha en tydlig avsändare och mottagare. 

 

Det visade sig vara ett stort spann i hur man som lärare förbereder eleverna inför det 

nationella provet. Vissa lärare hade förberett eleverna hela terminen medan andra lärare inte 

ansåg sig inte behöva förbereda eleverna alls inför provet. Det var just dessa skillnader som 

Korp (2006:164-165) i avsnitt 3.5 hänvisade till i sin avhandling. Lärarna förbereder eleverna 

olika inför de nationella proven. De lärare som arbetade med att förbereda eleverna tränade 

dem i att skriva utifrån det nationella provets skrivuppgifter. De hjälpte eleverna att skapa en 

plan för sitt skrivande. På detta sätt byggdes en säkerhet upp och eleven fick på provet 

möjligheten att sätta sig ner och planera upp sitt skrivande för att få en tydlig struktur med ett 

rikt innehåll. De lärare som inte förberedde eleverna inför provet hänvisade till att det är ett 

eget ansvar att förbereda sig inför provet. De menade på att det bara var att sammanställa vad 

för sorts texter som behandlats i undervisningen.  
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5.2.4 Slutsats 
Lärare har alltid stått inför att hålla jämna steg med utvecklingen. Dagens utmaning för lärare 

är att hänga med i samhällets kunskapstillväxt, att balansera mellan det som är tradition 

samtidigt som de står inför en ständig förnyelse. Lärarna ställs dagligen inför nya prövningar i 

såväl arbetssätt som metod. I denna studie har jag fått svar på hur svensklärarna använder sig 

av det processorienterande arbetssättet i sin undervisning och därigenom även fått ta del av 

hur de lägger upp sin skrivundervisning. Jag har även fått svar på hur de genom detta 

förbereder eleverna inför uppsatsdelen i det nationella provet i svenska.  

 

Jag har fått svar på mina frågor. Genom min undersökning så kan jag se att lärarna använder 

sig av det processorienterade arbetssättet i sin undervisning, även om det sker i olika former. 

Jag har fått ta del av olika metoder för skrivundervisning genom att lärarna i sina intervjuer 

kunnat ge direkta exempel. Hur lärarna förbereder eleverna inför det nationella provet har 

även framgått utifrån mina intervjuer. Det är en viss variation mellan hur eleverna förbereds. 

Vissa lärare förbereder inte eleverna inför det nationella provet medan andra ger eleverna en 

fullständig förberedelse. Eftersom de flesta lärarna i min undersökning använder 

skrivprocessen som en metod i skrivundervisningen samt förbereder eleverna i att skriva 

uppsatsen i det nationella provet så måste de positiva aspekterna överväga de negativa. En av 

de negativa aspekterna jag vill lyfta fram är att eleverna inte alltid får ta del av metoden, ett 

processorienterat arbetssätt. En konsekvens av detta kan vara att man bland annat anser att 

eleven inte fått en fullständig förberedelse inför uppsatsdelen i det nationella provet i svenska.  

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Hur anser eleverna att de förberetts inför att skriva uppsatsen i det nationella provet? Jag 

tycker det skulle vara intressant att följa elevernas utveckling och ta reda på om de upplever 

att de är väl förberedda inför uppsatsdelen i det nationella provet i svenska. 

De förhållanden man i sin forskning kan titta på är de faktorer som påverkar undervisningen, 

könsroller, ålder och arbetsplats kommunal eller friskola. 
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BILAGA 1 

Presentation av de intervjuade lärarna. 
Lärarna är endast presenterade med en siffra. 

 

Lärare 1 har jobbat som lärare i svenska i snart 14 år. Han har jobbat vid en mängd olika 

skolor och på olika nivåer; grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Han har de senaste 6 

åren jobbat vid samma gymnasieskola. Han undervisar Svenska A, B och har vissa läsår även 

undervisat i Svenska C. 

 

Lärare 2 tog examen för snart ett år sedan. Han undervisar Svenska A och B. 

 

Lärare 3 har jobbat inom skolan i 22 år. Hon har jobbat 17 år inom grundskolan och de 

senaste 6 åren inom gymnasieskolan. Hon undervisar just nu bara i kursen Svenska B. 

 

Lärare 4 har jobbat som obehörig lärare i 12 år. Han har de senaste två åren jobbat vid 

gymnasieskolan efter att han färdigställt sin utbildning. Han undervisar Matematik A och 

Svenska B. 

 

Lärare 5 påbörjade sin karriär med att jobba i grundskolan där hon undervisade franska. Hon 

har nu jobbat i gymnasieskolan i 18 år. Hon undervisar detta läsår mestadels Franska B men 

har även Svenska B i sitt schema. 

 

Lärare 6 tog examen för snart tre år sedan. Hon arbetar vid en friskola där hon varit anställd 

sedan examen. Hon undervisar mest Engelska A men har det senaste året även undervisat 

Svenska A och B. 
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      BILAGA 2 

 
Intervjufrågor; gymnasielärares skrivundervisning 
 

Frågor om lärarens skrivundervisning 

 

1. Hur förbereder du som lärare uppsatsdelen i det nationella provet i den vardagliga 

skrivundervisningen? 

 

2. På vilket sätt tycker du att skrivandet i skolan är viktigt? 

 

3. Hur ser du som lärare på upplägget av din skrivundervisning? Använder du dig av ett 

processorienterat arbetssätt? Om ja, hur använder du den metoden?  
 

4. Arbetar du med fiktiva skrivuppgifter för att handleda eleverna in i förmågan att leva sig 

in i texterna de skriver? I så fall på vilket sätt? 

 

5. Hur organiserar du elevernas skrivande? Arbetar du med studietekniker där eleverna får 

arbeta med att organisera och bearbeta texterna för att på så sätt lättare kunna arbeta 

tematiskt? 

 

6. Hur får du eleverna att känna sig delaktiga i skrivarbetet? Använder du skönlitteratur som 

en kunskapskälla i skrivandet för att underlätta det tematiska skrivandet? Tillåts eleverna 

lära sig samt använda kritisk analys av text varvat med muntlig kommunikation i din 

undervisning? 

 

7. Vad lägger du som lärare i att eleverna lär sig resonera kring sin text samt lära sig att ge 

texten ett djup? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


