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Förord 
 
Ett stort tack vill vi rikta till våra fantastiska elever som deltagit i vårt projekt. Vidare vill vi 
tacka våra handledare och annan personal för deras engagemang och stöd. Ett särskilt tack vill 
vi även rikta till Eva Lindgren för tips och idéer.  
 
Ett stort tack går till vår vetenskapliga handledare Thomas Hansson, som med sin gedigna 
kunskap och sitt oändliga tålamod, lett oss i rätt riktning under processens gång.   
 
Sist, skänker vi en tacksamhetens tanke till familj, vänner och studiekamrater för stöd och 
uppmuntran ni skänkt oss i alla dess former under perioden för vårt examensarbete. 
 
Bratten och Gargnäs 2004 
 
Ann-Marie Bäckström 
Johanna Nilsson  
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Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att studera om processinriktat skrivarbete kan förändra 
elevers lust, motivation och förmåga att arbeta med text. Vi genomförde våra studier i en 
årskurs 9 och en årskurs 4-6 i två olika skolor med sammanlagt 33 försökspersoner. 
Textuppgiften för eleverna handlade i huvudsak om att skriva brev till två andra nordiska 
länder, Finland och Island. Eleverna fick i början och i slutat av projektet svara på en enkät. 
Under projekttiden skrev eleverna loggbok, som ibland innehöll specifika frågor om det som 
just då behandlades. Vi själva observerade och förde dagbok. Fallstudier genomfördes på fyra 
elever i varje klass. Vår egen studie jämfördes med Tale-projektet som var ett samnordiskt 
berättelseprojekt i engelska och Key stroke logging, ett datahjälpmedel som ökar 
medvetenheten kring det egna textskapandet. Efter sammanställningen har vi har utifrån 
textanalyser, observationer och loggböcker kunnat se att skrivprocessinriktat arbete inverkat 
positivt på elevernas skrivförmåga och engagemang. 
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BAKGRUND 
 
Inledning  
 
Under vår tid på lärarutbildningen har vi i begränsad omfattning läst och diskuterat om 
skrivprocessen som om den vore ett fungerande arbetssätt i dagens skola, men våra egna 
erfarenheter har visat att skolan i mångt och mycket håller fast vid en mer traditionsbunden 
undervisning. Vi tror att skrivprocessuella metoder kan öka elevers medvetenhet kring 
skrivandet och vill därför utföra en studie för att se om hypotesen överensstämmer med vad 
som i praktiken sker. Resultatet av vår studie jämför vi med två andra projekt där man i båda 
fallen arbetar mycket via datorn och i det ena fallet även arbetar över nationsgränserna. Det 
gemensamma syftet för dessa två studier är viljan att utveckla elevernas skriftliga engelska 
språkkunskaper. Vårt eget utvecklingsarbete kommer att sätta in skrivprocessen i ett 
internationellt perspektiv genom att en mellanstadieklass brevväxlar med elever i Finland och 
en högstadieklass med elever på Island i ämnet engelska. I och med att skrivandet tar sin 
utgångspunkt i individens erfarenheter och får en större verklighetsanknytning med reella 
mottagare, tror vi att elevernas engagemang och förmåga att bearbeta sina texter ökar. Att 
arbeta över nationsgränserna tror vi dessutom kan förankra hos eleverna det faktum att vi är 
en del av ett nytt fenomen, en global kommunikation.  
 
Det finns en rad bestämmelser och förordningar inom skolsystemet som reglerar synen på 
elevernas skrivande. I styrdokumentet Lpo 94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
1998) framhålls att kunskap kommer till uttryck i olika former och att skolan skall ge 
utrymme för olika kunskapsformer. Där framhålls också att vikten av ett internationellt 
perspektiv. Det går alltid att diskutera styrdokumentens effekt på vad läraren faktiskt gör 
tillsammans med eleverna. Till stöd för vårt arbete sägs det i kursplanen för ämnet engelska 
under rubriken "Mål att sträva mot" (2000-07) att skolan i sin undervisning i engelska ska 
sträva efter att eleven:  
 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, 
beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,  

• utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning 
och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,  

• utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand 
och i samarbete med andra.  
 

Punkterna tar upp viktiga aspekter för undervisningen och visar på olika delmål som alla skall 
strävas mot och uppnås. Den första punkten om skrivkunskap tar upp kunskaper som i mångt 
och mycket är mätbara. Det går att kontrollera huruvida läs- och skrivkunskap och förståelse 
finns. Men, den viktigaste punkten för ett livslångt lärande talar om utvecklingen av ett 
reflekterande, medvetet och ansvarsfullt arbetssätt som främjar den egna inlärningen. Häri 
ligger svårigheten, utmaningen men även möjligheten. Inom hela det stora och allomfattande 
arbetet i skolan samt mer specifikt inom ramarna för lärarrollen ska strävan vara att uppnå 
ovanstående mål. Lärarens frågor som ’varför’, ’vad’ och ’på vilket sätt’ blir på motsvarande 
sätt för eleven: - ’Detta lär jag mig därför att …’ och ’detta arbetssätt är det bästa för mig att 
använda för …’. Eleven får utgå från sina egna erfarenheter, kamrater och lärare bistår och en 
slutprodukt kan växa fram och presenteras. Ett reflekterande arbetssätt blir till en metod som 
kan användas i många av livets sammanhang.  
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Problematiken med skrivprocessen ligger i att som elev se det positiva i och motivera sig att 
bearbeta texter ett flertal gånger utan att tröttna. Att reflektera kring innehållet utan att känna 
att det blir för abstrakt är svårt. Och att ta emot och ge hjälp i textbearbetning kräver också ett 
visst mått av känsla och ansvar. Men utifrån vems måttstock sätts ribban i praktiken, lärarens 
eller elevens? Att själv främja den egna inlärningen kan vara svårt att greppa och mäta.  
 
Målsättningen i styrdokumenten genomsyras av en helhetstanke kring lärandeprocessen och 
elevens utveckling. I inledningen till kursplanerna uttrycks även tanken att: "Gemensamt för 
alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära" 
(Skolverket 2003/2004). Med hjälp av olika stödfunktioner som exempelvis läroplan och 
kurslitteratur ska vi sträva efter vårt huvudmål, elevens lärande. Sammantaget uppmanar både 
gamla och nya styrdokument till elevers engagemang och förmåga samt till en ökad global 
medvetenhet.  
 
Myndigheten för skolutveckling  
Som ansvarig myndighet för uppföljning av utsatta mål och utvärdering av skolan utför 
Skolverket kontinuerligt undersökningar och analyser. De sammanställer uppgifter från lärare 
och kommuner men utför också mer ingående analyser som presenteras för regeringen och 
läggs till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom skolan.  
 
Skolverket färdigställde för något år sedan en kunskapsöversikt som bland annat innefattade 
"en långsiktig satsning för att stärka basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna i tidiga 
grundskoleår" (2003, s. 6). Här poängterar utredarna vikten för en skribent att vistas i ett 
"levande språkrum" det vill säga på en plats där textskrivande och samtal kring texten är 
betydelsefullt. De anser att mottagaren är viktig inom detta begrepp, att ha en lärare som enda 
mottagare anses inte bidra till det fulländade språkrummet. Författarna trycker på betydelsen 
av en förtroendefull relation lärare/elev och framhåller vikten av kreativitet där lärare bör se 
eleverna som vetgiriga "språkskapare". Av betydelse är även verklighetsanknytningen och 
möjligheten att lära med alla sinnen. Skolans viktigaste enskilda faktor i arbetet för en läs- 
och skrivutveckling är läraren och till en av de framgångsrika lärarnas utmärkande egenskaper 
hör att inspirera eleverna till att styra och reflektera över sin egen utveckling. Enligt 
skolverkets rapport nr 160 (1998) sker utvecklingen idag endast på enskilda lärares initiativ, 
vilket inte är tillfredsställande ur ett landsomfattande perspektiv. Därför uppmanar de till 
organisatoriska förbättringar där rektor i första hand ska ta ett konkret pedagogiskt ansvar. 
Rapporten uppmanar till huvudman att endast anställa rektorer som har kunskap om hur man 
omvandlar läs- och skrivprocessen i praktiken. De ska i förlängningen arbeta för 
kompetensutveckling där språkutveckling i tal och skrift bör vara ett av flera 
kompetensområden. Avslutningsvis betonas i rapporten vikten av att äga och behärska ett 
språk vilket innebär att klara av att formulera och verbalisera önskemål och ambitioner. 
 
Synen på text och språk har vidgats enligt Myndigheten för skolutveckling och samhället 
ställer allt större krav på elevers språkliga förmåga. Vidare konstateras det att 
produkttänkandet mer och mer överges till förmån för processtänkandet inom alla skolans 
ämnesområden. Samtidigt anser myndigheten att gemensamma system för språk- och 
skriftspråksutveckling för eleverna saknas i många skolor.  
 

Anledningen är att nuvarande nationella kursplaner för olika ämnen inte omspänner 
den syn på läs- och skrivprocessen som framtonar i uppdraget. Därför menar vi att 
man inte kan förvänta sig att finna skolor med inlärningsmiljöer som fullt ut stödjer 
elevers läs- och skrivutveckling i alla ämnen. (2000, s.1) 
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Många av skolverkets rapporter visar ett genomsnitt av hur skrivarbetet inom skolan fungerar 
men de tar också upp vilka åtgärder som anses nödvändiga för att öka kunskapen vid alla 
skolor. Myndigheten anser att bristerna bottnar sig i en felaktig syn på det processinriktade 
arbetet.  
 
Kunskapssynens roll för skrivandet  
I vårt uppdrag som lärare är vår kunskapssyn det centrala för hur vi tänker oss att lärande ska 
gå till, vilka visioner och möjligheter vi tror på. Vår uppdragsgivare tror på en helhetssyn men 
denna kolliderar ibland med ett mer traditionellt synsätt på skrivträning, det så kallade 
traditionella synsättet.  
 
Kännetecknande för den traditionella kunskapssynen är att den resulterade i teorier som 
framförallt fokuserade på språkets form. En teori som har haft stor betydelse i 
utbildningssammanhang är behaviorismen som lade stor vikt vid kunskapsideal som var 
kvantitativa, systematiska, objektiva, mätbara och inte minst reproducerbara. Detta fick enligt 
Dysthe (1996) till följd att kunskap sågs som något som skall överföras eller förmedlas från 
lärare till elev. Mot detta kan man ställa andra synsätt av betydelse, t.ex. konstruktivismen 
som menar att individen själv skapar sin egen kunskap. Inlärningen sker i en process där 
eleverna är mottagare av information som tolkas, bearbetas och kopplas ihop med tidigare 
erfarenheter för att slutligen leda till ny förståelse. På så vis skapas kunskap på nytt av varje 
enskild individ. För att nå bästa resultat i inlärningssituationen krävs ett synsätt där 
undervisningen bygger på ett ömsesidigt samspel.  
 
Vygotskij (1995) står som förgrundsgestalt till det sociokulturella synsättet. Han såg språket 
som ett tankeverktyg, nödvändigt för förståelsen av sig själv och av världen. Genom att 
utveckla tanken kan vi ge uttryck för våra inre känslor. Därför är det nödvändigt att hos 
barnen skapa ett behov av skriftspråket eftersom det vidgar tänkandet. Vygotskijs tankar om 
kreativiteten som grund för lärande och utveckling är också av stor betydelse. Han anser att 
fantasin är grunden för alla former av kreativa aktiviteter och gör det möjligt för alla 
människor att skapa och uppfinna och på så sätt förändra världen.  
 

Om människans aktivitet inskränkte sig till att återskapa det gamla, då vore hon en 
varelse som bara var inriktad på det förgångna, och hon skulle bara kunna anpassa 
sig till framtiden i den mån som denna återskapade det förgångna. Det är just 
människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som 
skapar sin framtid och samtidigt förändrar det förgångna. (1995, s. 13) 
 

Barn måste ges möjligheten att vidga sina erfarenheter och på så sätt utvecklas, om vi enbart 
reproducerar andras kunskap stannar utvecklingen. Den här synen på lärande betyder att 
reproduktionen är nödvändig för tänkandet samtidigt som kreativiteten är grunden till 
nyskapande.  
 
I praktiken kommer våra tankar kring detta att omvandlas till hur vi hanterar olika elevers 
lärandeprocesser. Kunskapssynen får alltså konsekvenser för skrivandet. Redan under 1960- 
och 70-talet uppstod i Nya Zeeland, Nordamerika och Västeuropa olika sorters 
erfarenhetspedagogiker eller "whole language approach". Begreppet innebär att 
språkutveckling och kunskapsutveckling sker i samspel med varandra. Det är i detta synsätt 
som skrivprocessen har sin kärna menar Lindö (1998). Till de första amerikanska 
förespråkarna som såg skrivandet som en process hör Peter Elbow, han menade att skrivandet 
startar innan tanken är klar över vad som ska skrivas. Andemeningen, alltså innehållet och 
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betydelsen av texten, är ett resultat av skrivandet. Inte förrän texten är färdig vet vi vad och 
hur vi tänkt säger Hoel (2001). Text och tanke hör ihop och bildar med andra ord tillsammans 
en helhet som leder till ökad kunskap. 
 
Strömquist (1993) framhåller att skrivandet i Sverige har sina rötter i retoriken, en form av 
undervisningskonst med direkta band till skrivprocessen. Med tidens gång fokuserade svenska 
handböcker i skrivande på den skriftliga produkten och bandet till retoriken tappades bort. 
Följden blev att utvecklingen gick från processorienterad mot produktorienterad 
skrivpedagogik.  
 
Enligt Hoel (2001) så var det inte förrän på 1980-talet som skrivprocesspedagogiken och 
didaktiken fick ny växtkraft. Kanske var det ett större steg än man kan tänka sig, att gå ifrån 
teorin att tanken går före språket till detta nya synsätt. Skrivforskningen kring den kognitiva 
psykologin under 1970-talet av t.ex. Flower och Hayes, visade att en skrivare måste kunna 
samordna en rad olika moment samtidigt för att klara sin uppgift. Därmed framstod 
processtanken alltmer självklar.  
 
Enligt Dysthe hamnar man utifrån olika attityder till lärande i två olika sorters skrivande. 
Antingen använder man det som ett sätt att meddela sig eller som ett sätt "för att tänka och 
lära" (1995, s. 94). I det förra fallet är produkten viktigast i det senare fallet är processen det 
viktigaste. Men enligt författaren är det dialogen mellan två människor kring en text som för 
utvecklingen framåt. Dessa kunskaper är i beroendeställning till varandra: Utan tanke finns 
det ingen grund för ord och utan dialog kan människan inte utvecklas. Klassrumsdialogen kan 
vidare ses som en mall för hur människor fungerar i ett demokratiskt samhälle. Dysthe anser 
att förhållningssättet till skrivandet bör vara dialogiskt, inte monologiskt.  
 
Frågan om skrivprocessen är ett synsätt eller en metod kan ha varit avgörande för 
utvecklingen inom den svenska skolan. Det är en metod men samtidigt en grundsyn som 
behövs som bas för att undervisningen och socialiseringen till samhällsmedborgare ska 
fungera fullt ut. 
 
Didaktiska konsekvenser  
Ordet didaktik har sitt ursprung i grekiskans didaskein som betyder att undervisa eller att lära 
ut. Efter att Comenius på 1600-talet skrivit Den stora undervisningsläran kopplades didaktik 
ihop med undervisning. I Sverige är idag allmändidaktikens roll att se på undervisningen 
utifrån ett helhetsperspektiv (Thornberg, 2001). Men vad är så ämnesdidaktikens roll? 
 
För att förmedla kunskap kring skrivande använder sig skrivprocessorienterad undervisning 
av lite olika modeller. Hoel liknar skrivandet vid en triangel "där tre krafter gör sig gällande: 
den planerade texten, skribentens tankevärld och texten såsom den utvecklar sig" (2001, s. 27) 
och kallar processen cyklisk eller spiralformad. Arbetsgången för varje enskild skribent 
varierar, och olika grader av skrivarkompetens och olika typer av skrivaruppgifter kan 
resultera i olika skrivstrategier. Utöver dessa schematiska skrivmönster befinner sig 
skribenten dessutom i ett socialt och kulturellt sammanhang. Sammantaget beskriver detta 
sammanhang vilka delar som ingår i det processinriktade arbetet och konsekvenserna av hela 
resonemanget innebär att kunskaperna tala, läsa och skriva är beroende av och går in i 
varandra, "att skriva innebär att integrera och samordna en rad olika deloperationer på olika 
nivåer" (s. 27). Men även elevens individuella situation är av betydelse. Inom 
kognitionspsykologin anser man att vi ordnar våra kunskaper om världen i "associativa 
nätverk; vi skapar oss vissa kognitiva mönster för det typiska hos ting, händelser, situationer, 
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språkbruk, texter osv." (s. 30). De anser vidare att "dessa scheman överskrider det individuella 
och är förankrade i bakomliggande kulturella fält". Vad som ligger bakom krafterna i 
skrivandet är alltså någonting betydligt större än enbart metoder för en mekanisk 
produktframställning. 
 
Forskning visar att inlärning också hänger samman med hur lång tid eleverna är aktiva och 
engagerade i sina uppgifter. Enligt Molloy (1996) sjunker engagemanget och arbetsinsatsen 
om någon inte blir uppmärksammad, inte syns. Genom att samspela med andra människor och 
bli bekräftade stärker vi den egna identiteten och den stärks även genom skrivandet. "Jag 
skriver, alltså finns jag" som Mehlum uttrycker sig (1995, s. 160). Därför måste vi hjälpa 
eleverna att tillägna sig skriftspråket. Vi ska inspirera till textproduktion, tillsammans med 
eleverna se deras texter, diskutera och reflektera över dem samt, ge dem bekräftelse. 
 
Praktiska skrivråd 
Att söka vägar och sträva efter att eleverna får en heltäckande skrivarkompetens kräver alltså 
mer än enkelriktade färdighetsövningar. Attityder och frågor måste bearbetas och värderas 
och en viktig fråga blir om resultatet är det viktiga eller vägen fram dit? Vari ligger skillnaden 
och är den mätbar? Är processkrivning lösningen? 

 
Om vi arbetar processinriktat ger vi våra elever möjlighet att uttrycka sig inte bara i expressivt 
skrivande, vi tar också alla tillfällen i akt att utnyttja skrivandet som redskap för tänkande och 
inlärning. Vi låter våra elever tänka med pennan i hand, och vi skriver i schemats alla ämnen. 
Vi beaktar också skrivandets kommunikativa funktion och låter våra elever skriva för 
varandra, väl medvetna som vi är om att färdigheter utvecklas när de utövas och att lusten att 
skriva växer om man har mottagare som läser och reagerar på det man skrivit. (Strömquist 
1993, s. 38)  

 
Som framgår av referatet menar Strömquist (1993) menar att pedagogen måste ha en positiv 
inställning till det omfattande och tidskrävande arbete som skrivprocessen innebär. Eleven 
måste få god vägledning och tid på sig för att ha möjlighet att lyckas med sin text. Dessutom 
får den som lyckas ökat självförtroende och därmed ökad lust att lära. Rättning bör ske med 
varsam hand eftersom arbetet hela tiden skrider framåt och det blir svårt att fokusera på 
innehåll och formaliteter samtidigt. Den goda pedagogen är engagerad och skriver själv för att 
förstå alla svårigheter skrivandet innebär och för att kunna berätta för eleverna om sina egna 
vedermödor men framförallt om det lustfyllda i skrivandet. Samtal om skrivande och väl 
valda skrivövningar spelar också stor roll för undervisningen. Skrivglädjen ökar när eleven 
har producerat en egen text som sedan publiceras i häften eller väggtidningar. Lusten ökar 
även när eleven uppmuntras och får skriva till riktiga mottagare. Som kommentar till detta 
hävdar  
Renberg (2003) att:  
 

All utbildning består i själva verket av en successiv och aldrig avslutad inskolning i 
nya skriftspråkliga begrepp som hjälper oss att förstå världen. Det är därför vi kan 
hävda att skriftspråket är det viktigaste verktyget i allt kunskapsbyggande. Ju mer 
man skriver, desto mer lär man sig. Ju bättre man skriver, desto bättre förstår man. 
(2003, s. 10)  
 

Synen på skrivande har utvecklats och kommer att fortsätta att göra det. Till en lärares 
ansvarsområde hör att hålla sig medveten om dessa förändringar och genom dagliga 

 



 10

observationer hos sina egna elever följa utvecklingen både hos dem och hos sig själv och på 
detta sätt söka efter didaktiska kompetenser som ger framgång.  
 
 
Skriftspråklig medvetenhet 
För att elever ska lyckas i skrivprocessen måste de närma sig den mer abstrakta formen av 
skrivarkompetens, det handlar om att lära sig vad en mottagare förväntar sig. Mehlum (1995) 
kallar detta att skaffa sig närkontaktskompetens. Förmågan är ett måste för att eleverna sedan 
ska kunna skaffa sig fjärrkontaktskompetens vilken är nödvändig när de skriver. Barns tal är 
ofta detaljrikt och detta bör vi ta tillvara när vi arbetar med skrivande. För att de texter som 
eleverna skriver ska bli mer fylliga och detaljrika krävs det till exempel att det finns någon 
som hjälper till att skapa texten, genom att ställa frågor till den. Samtal om texten hjälper till 
att utveckla mottagarmedvetenheten och införlivandet i det egna tänkandet så kallad 
internalisering. Om däremot skrivande är något som ska övas och prövas är det lätt hänt att 
förmågan att sätt sig in i mottagarens situation hämmas. 
 
Kravet på mottagaranpassning kan enligt Brodow (1996) lätt upplevas konstgjort när det som 
skrivs inte når riktiga mottagare utan enbart blir läst av kamrater och lärare. Därför bör vi 
söka mottagare även utanför skolan. Att hitta målgrupper utanför skolan för att öppna upp 
mottagarmedvetenheten kan ske på flera sätt, till exempel genom att skaffa ett utländskt 
kontaktnät. 
 
Brevväxling har alltid funnits som en naturlig del i skolans arbete men den moderna tekniken 
ger nya utvecklingsmöjligheter bland annat i form av snabb kommunikation både med bilder 
och text. Detta kan vara till stor hjälp. För att ett brevväxlingsprojekt ska bli givande för alla 
deltagare poängterar Brodow (2001) fördelen med att arbeta med helklass eller i olika mindre 
grupper. Då undviks det vanliga problemet att enskilda elever blir besvikna pga. uteblivna 
brev.  
 
Det nordiska brevväxlingsprojektet Hundra femmor visar att en helhetssyn på eleven och dess 
lärande ger "en allsidig utveckling av elevens språkliga, kognitiva och sociala förmåga" enligt 
Linnér & Linnér (1992, s. 171). Projektet anser att val av skrivuppgift i det här fallet 
brevskrivning, kan skapa lust och glädje i en skrivarsituation. Projektet innehåller även en 
kommunikativ aspekt i det att brevskrivning kan ge en utökad förståelse för 
mottagarens/läsarens behov. "Brevväxling underlättar alltså kontextualisering. Om man vet 
vem man förklarar för går det lättare att finna förklaringarna" (s. 12) Det egna livets innehåll 
spelar en viktig roll för människans tanke- och kunskapsutveckling och därför är det viktigt 
att skrivandet får bygga på bearbetning och reflektion genom utbyte med andra.  
 
Mottagarmedvetenhet är en kvalitet som begreppsmässigt är svår att ta till sig men som rent 
konkret livet igenom ändå utvecklas och förändras. I skolans värld får mottagarmedvetenhet 
dessutom en tvetydig betydelse eftersom läraren även har en bedömande roll och alltså blir en 
faktor/mottagare som man måste ta hänsyn till. Utan tvivel är mottagarens kompetens viktig 
för hur elevernas textproduktion utvecklas, bland annat genom respons, feedback och 
redigeringsarbete. 
 
Respons och bearbetning 
Att lära sig behärska språket är ett sätt att bli någon. Responsgrupper kan fungera som just det 
forum som behövs i konsten att lära sig behärska sitt språk. Genom respons sätts ett flertal 
processer i rörelse. Responsen blir ett hjälpmedel mellan skribentens tanke och innehåll men 
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också en social relation mellan skribent och läsare. När dessa möten sker förklaras och 
diskuteras texterna och även den processen leder till kunskap: "Att förklara är att lära" (Hoel 
2001, s. 80). Respons ges med fokus på läsaren, mot textkriterierna och slutligen mot 
skribenten. Positiv respons skapar motivation men den måste ändå vara "specifik, konkret och 
uppriktig" (s. 112). Det är också viktigt att förhållandet mellan responsen och bedömningen 
eller betyget är realistiskt. Responsgivning i sig är ett delmoment i skrivprocessen som ska 
bedömas. Därför är det nödvändigt att ange kriterier även för detta. Författaren poängterar att 
eleverna uppskattar att få respons i form av frågor. Så kallade ’fel’ i texten representerar ofta 
en utvecklingsprocess och bör bedömas utifrån den, det vill säga negligeras. Traditionellt har 
man betraktat felen som "avvikelser från olika normer –som genrekrav, satsbyggnad, ordval, 
ordbruk, rättskrivning" (s. 113) och tolkat detta som tecken på en dålig språkkännedom. Hoel 
anser dock att felen kan ge information om hur individen agerar på sin väg att nå ökad 
sakkunskap i skriftspråket. Att reagera på andras texter och sedan formulera sina tankar kring 
detta blir en allsidig form av språkträning. 
 
Björk (2000) betonar också vikten av tydlig responsteknik och anser vidare att helhetssynen 
här tydligt kommer till uttryck genom att både läsning, tal, lyssnande och skrivande ingår som 
delar i skrivprocessen. Syftet med kamratrespons är enligt honom att "hjälpa den enskilde 
eleven att förbättra sin text" (s. 115). En väl fungerande respons ger eleven konkreta råd men 
framförallt lyfter den individen och får denne att känna att han eller hon har eller kommer att 
lyckas. 
 
Bohman och Lahti (2002) fann i sin studie att elever tycker det mest effektiva är när kamrater 
läser varandras texter. Då känner de sig trygga och upplever att de får den ärligaste kritiken så 
kallad kamratrespons. Samtidigt påpekar Mehlum (1995) att det kan vara fördelaktigt med så 
kallad beställd respons, då får den som skrivit texten själv bestämma vad det är han/hon vill 
ha hjälp med vid det här specifika tillfället. Vid all responsgivning följer ett ansvar och det 
kan uppfattas som lättare att hantera för båda parter att det är förutbestämt vad som skall 
kommenteras. Vill eleven få hjälp med innehållet men inte stavningen vid responstillfället så 
kan denne välja själv. Eleverna måste lära sig och tränas i att ge respons till kamraterna. Detta 
sker genom att eleverna är väl förtrogna med de textkriterier som gäller för uppgiften. De kan 
som hjälp följa färdigställda mallar med frågor och påståenden rörande textkriterierna. 
 
För att kunna ge en god vägledning i responsarbete kommer vi återigen tillbaka till vikten av 
att lärare har god kunskap om den sammantagna process lärandet innehåller. Detta gäller även 
kunskap och insikt om lärandeprocesser som pågår i lärarnas eget arbetsliv. Drugge & 
Hansson (2000) beskriver "erfarenhetslärande" i arbetslivet som en cyklisk process. Oavsett 
var, om det är inom skolan eller arbetsplatsen, är lärande en kontinuerlig process "där 
mänskligt beteende innebär en anpassning till miljön för att primärt överleva och i 
gynnsamma fall skapa individuell lycka, verksamhetsutveckling och global framgång" (s. 
166). De poängterar att en alltför konservativ syn på lärande kan sluta i en "inlärd hjälplöshet" 
med en stagnation i utvecklingen som följd. Istället uppmanar de: "För att tillgodose 
pedagogiska aspekter på ledarskap måste man tillägna sig en positiv kunskapssyn" (s. 176). 
Genom en helhetssyn där erfarenheter, reflektioner, ny kunskap etc. får vara med i en levande 
process sker utveckling men detta kräver kännedom om den och engagemang att driva den 
framåt. För att nå fram till detta arbetssätt måste yttre och inre ramar på alla nivåer fungera 
och verka i ett samspel för att lärare och elever tillsammans ska nå uppsatta mål.  
 
Perspektiv på skrivande 
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Traditionellt har skrivandet delats upp i enskilda färdighetsövningar utan större hänsyn till att 
det är en process som pågår, även om det omvänt finns användningsområden för så kallade 
drillövningar även i det processinriktat arbete. Just det faktum att övningar och arbetssätt sätts 
in i ett sammanhang gör begreppet "whole language approach" meningsfullt. Ulla Brodow 
(2001, s. 127) sammanfattar individens språk och utveckling i tre teser. Den första lyder: 
"Språket utvecklas i dialog med andra" och detta gäller för både talat och skrivet språk.  Den 
andra tesen visar att precis som inom andra kunskaper krävs övning för att de skall utökas och 
förfinas: "Skriftspråket utvecklas genom att man skriver mycket." Alltså en praktisk – 
pragmatisk learning-by-doing effekt av skrivandet. Den avslutande tesen är att: "Medvetna 
resonemang om språkets möjligheter, innebörder, nyanser och former måste till för att 
språket skall utvecklas" bygger på att var och en kommer med sina erfarenheter och 
reflekterar tillsammans för att uppnå en ännu större förståelse och en positiv utveckling.  
 
Liksom med all annan färdighetsträning måste övning till för att eleverna i slutänden ska 
uppfylla ett mål. Även om utvecklingskurvorna för skrivträning understundom går upp och 
ner måste eleverna, lärarna och övningarna få chans till rörlighet för att en progression ska 
ske. En stagnation ger varken bakslag (som det går att lära sig något av) eller framsteg (som 
naturligtvis också leder till resultat). Den leder enbart till ett avstannande där man istället 
skulle önska att det fanns reflektion och utveckling.  
 
Två aktuella studier av skrivprocessen 
 
Key Stroke Logging 
Lindgren och Sullivan (2003) beskriver i en aktuell studie skrivprocessen med hjälp av key 
stroke logging. De påpekar att dagens skolor generellt utgår ifrån att undervisningen måste 
innehålla moment där fokus ligger på språklig förmåga för att eleverna ska kunna lära sig ett 
andra språk. Bristen i nuvarande upplägg är att det vanligtvis inte funderas kring vad det är 
lämpligast att fokusera på. Det tas helt enkelt inte nog hänsyn till vad eleven är redo att lära 
sig. I ett försök att visa att det är så genomfördes en undersökning i Umeå med två frivilliga 
trettonåriga flickor där författarna använde sig av dataprogrammet JEdit. Detta program 
registrerar i stort sätt allt som sker när någon skriver. Data såsom t ex hur länge en tangent är 
nedtryckt, ändringar och pauser registreras. Procedurer under en skrivsession går sedan att 
spela upp igen. Med hjälp av detta program synliggörs alltså flera av de moment skribenten 
gjorde under skrivtillfället. 
 
Försökspersonerna skrev två texter var på engelska som registrerades med hjälp av JEdit. Vid 
det första textexemplet var uppgiften att skriva till en tänkt brevvän och berätta om sin familj. 
Dagen efter fick eleven ändra sin text utan att använda sig av loggningen. Vid det andra 
texttillfället var uppgiften att skriva till en brevvän och berätta om sin hemstad. Även denna 
gång fick eleven dagen efter möjlighet att göra ändringar i sin text. Då diskuterades och 
reflekterades det också kring texterna tillsammans med en kamrat. En språklärare fanns till 
hands för att stötta vid språkliga frågor som de inte klarade själva. Dessa samtal spelades även 
in. Försökspersonerna gjorde ändringar både i text 1 och text 2. Till de ändringar som 
noterades var korrigering av stavfel, grammatik, interpunktion och utbyte av ord. Det gjordes 
fler ändringar i texten efter samtal och antalet ord ökade. Diskussioner kring texten utifrån 
loggningsprogrammet ökar den skriftliga medvetenheten och leder till ändringar i texten. Men 
det behövs fler uppföljande undersökningar innan det kan säkerställas att detta arbetssätt kan 
öka den språkliga medvetenheten menar Lindgren och Sullivan (2003). Det första 
textexemplet visar på rättning av stavfel via datorn. "There are also about tree" och rättades 
efter ca 2 sekunder till "There are also three". Ett ganska enkelt grammatiskt fel som synes. 
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Samtal kring texten leder till ökad medvetenhet kring olika svårigheter som eleven har och 
enligt Lindgren och Sullivan kan till exempel sammanskrivna respektive särskrivna ord ställa 
till det för svenskar när de skriver på engelska. Försökspersonen Ida ändrade flera 
sammanskrivningar i sin text. Läraren konstaterade att hon gått tillbaka och ändrat det 
korrekta "A lot of buses" till "Alot of buses". När det felaktiga "ofcoarse" ändrades till "of 
coarse" fick Ida en uppmuntrande kommentar från läraren om att hon gjorde en korrekt 
ändring. Diskussionerna om texten ledde till flera liknande fall. Längre fram i texten ändrade 
hon "Alot of” till "A lot of". Idas medvetenhet om sammanskrivningar ökade. 
 
TALE-projektet 1  
I ett samnordiskt projekt för textkommunikation bland 11-13-åriga elever interagerade många 
olika skolkategorier under två år med utväxling av olika narrativa texttyper. Ambitionen med 
projektet var att stärka elevernas förmåga att skapa berättande text på engelska. Ett 
internationellt utbyte av texter skedde genom användning av en virtuell plattform (Content 
management system - CMS) som heter Blackboard. Man ville därmed uppnå ett ömsesidigt 
samspel på engelska och uppnå en ökad internationalisering. Cirka 500 klasslärare, elever, 
forskare, högskollärare samt lärarkandidater deltog i projektet.  
 
De texter vi studerat från projektet kommer från Pool D som representerades av lärare, 
lärarkandidater och elever från Finland, Norge, Danmark och Estland. Målsättningen med 
textframställningen i denna grupp var att definiera betydelsen av skrivprocessen för eleverna 
och att låta eleverna skriva berättelser där tyngdpunkten ligger på att utveckla deras ordförråd. 
Lärarna valde en genre som skulle motivera eleverna att skriva och använde sig av ICT 
(Information and Communication Technology) som ännu en motiverande faktor för deras 
övning av skrivning och läsning.  
 
Pool D lade stor vikt vid att först ge eleverna en förförståelse för de ämnen som valts ut att 
skriva om. De satte upp tydliga mål för hur arbetet skulle fortgå och en strategi lades upp för 
att nå delmål där användning av adjektiv och fraser s.k. "lexical chunks" användes. Respons 
gavs från elev till elev via den virtuella plattformen och kompletterades med respons 
angående innehåll och användning av fraser av lärarna. Som efterarbete skapades en hemsida 
(http://koti.mbnet.fi/gaia/legends.htm) där alla berättelser presenterades. Vad man kom fram 
till efter projektet var att eleverna värderade datoranvändningen som rolig och enkel. Eleverna 
skapade många bra berättelser och arbetet var roligt att genomföra. Genom val av genre lärde 
de sig många nya ord. Eleverna ansåg sig inte haft någon grammatik och var glada över detta! 
Lärarna ansåg efter studien att fördelarna med arbetssättet var att man fick större kunskap om 
hur skolsystem fungerar i andra länder och man fick också tillfälle att besöka andra skolor. De 
ansåg att interaktionen via ICT varit motiverande och att skapa en interkulturell relation 
mellan lärare från olika länder också varit en tillgång. Genom dessa nya relationer skapas 
också en entusiasm för projektet som sådant. Problemområden var tillgången till datorer och 
olika schemaläggningar i olika länder som försvårade planeringen och samarbetet länderna 
emellan.  
 
Följande text är ett exempel på ett första utkast av en elev i projektet. 
 

Murder.  
My witnesss told me that it has been a murder. He sad that it was xXx, and 
he had big lips and was black. He sad that xXx came on a bike. and walked 

                                                 
1 Skriv och berättelseprojekt, Nordplus 890/2002-03) 
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into the house and dragged Mrs Taggert out of the house , and shot she 3 
times in the head. XXx jumped up on the bike and drived away. The witness 
told me that it was because of jealousy. 
 

Trots flera språkfel gav en lärare följande respons och bara på innehållet: 
 

Hello! What a dramatic story. I would like you to "paint" your story a little 
with adjectives. The murderer was black with big lips but what was he 
wearing - red, green blue trousers or? Maybe you can also describe the 
weather the day the murder took place and what about the bike?  
Go on you write very well.  
 

Läraren kombinerar sin uppmuntran till eleven så att den både gäller handling och detaljer i 
texten. Den slutliga texten blev så här:  

 
Murder. 
My witness told me that it has been a terrible murder. The murder had taken 
place on rainy Saturday. He said that it was xXx, and he had big lips and 
was black. He was wearing blue jeans and had a black Harley Davidson 
jacket, he had red shoos. It was raining, lightning and it was weary cold that 
night. He sad that xXx came on a black Harley Davidson, and walked into 
the house and dragged Mrs Taggert out of the big house, and shot she 3 
times in the head. It was awful! xXx jumped up on the bike and drove away. 
The witness told me that it was because of jealousy. 
 

En annan text såg först ut på följande sätt:  
 

MURDER  
The old widow mrs. Holgersen was found on the beach in Bergen. She was 
dead!! What had happened??? Mrs Holgersen was on a cruise from Stord to 
Bergen. Mrs Holgersen owed mr. Jan Eggum some money, and on the 
evening when Mrs Holgersen was alone, mr Eggum came with a knife killed 
her. After mrs Holgersen was dead mr Eggum threw mrs. Holgersen on the 
sea!!!!! 

 
Läraren gav följande respons, också på innehållet: 
 

Hello Mr Smith (fingerat) 
I like your story. Especially the widow is a mysterious person. Maybe you 
could describe her a little bit more. Was she thin, greyhaired and wearing 
glasses or was she a big fat powerful woman? How was the weather in 
Bergen when the body was found? Was it rainy, cloudy, cold, sunny or?  
Regards… 
 

Genom att ställa frågor till en kamrat gav en elev följande respons: 1) when did it 
happen? 2)How old was victim? 3) how old was murderer? Efter att 
eleven/författaren tagit till sig av responsen blev resultatet så här: 
 

MURDER 
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The old widow mrs. Holgersen was found on the beach in Bergen a foggy 
wet morning. She was dead!! What had happened??? Mrs Holgersen was a 
old lady with gray curly hair, she was litle and thick and looked just like an 
old granny she was 68 years old. Mrs. Holgersen was on a cruise from Stord 
to Bergen. Mrs Holgersen owed mr. Jan Eggum some money, and late on 
the evening when Mrs Holgersen was alone and ate her supper, mr Eggum 
came with a knife killed her. After mrs Holgersen was dead mr Eggum 
threw mrs. Holgersen on the sea!!!!! 
 

Andra typexempel på elevrespons visar på en positiv anda vid utväxlingen av texter: "I 
particulary liked your story because : 1) it was interesting, 2) it was long enough and a good 
story! you did it very well!". Eleverna ger ofta mycket rak och direkt respons men de ger även 
många uppmuntrande kommentarer.  
 
Resultat av processer i de olika projekten  
En summering av 10 stycken texter ur TALE-projektet, pool D, visar att textmängden ökat 
efter det att eleverna fått respons av elever och lärare. Responsens frågor och uppmuntran 
ledde till fler detaljer och en ökad användning av beskrivande ord. Samtal, reflektioner och 
konstruktiv uppmuntran kring den skrivna texten leder till en ökad medvetenhet om sitt eget 
skrivande liksom också Lindgren och Sullivans försök visar. 
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SYFTE 
 
Mot bakgrund av det nu sagda är vårt syfte med vår utförda undersökning och det här 
skriftliga arbetet att studera om processinriktat skrivarbete kan förändra elevers engagemang 
och förmåga att arbeta med text. 
 
Definitioner 
Med engagemang menar vi den lust och motivation som ligger till grund för delaktighet och 
ansvarstagande i skolämnen och textteman. Med skrivprocessen menar vi det förlopp som 
sker under ett skrivmoment från det att information delas ut tills den slutliga skrivna 
produkten publiceras. Under processen tolkas ämnet och kopplas ihop med tidigare 
erfarenheter och leder slutligen till en ny förståelse. 
 
 
 
 
METOD - förutsättningar 
 
Försökspersoner 
Elever från två olika skolor i Sverige (det vill säga de skolor där våra praktikplatser var 
förlagda under höstterminen 2004), har på varsitt håll startat ett skrivprojekt i form av 
brevväxling. Den yngre elevgruppen, åk 4-6, har skrivit till Finland och den äldre 
elevgruppen, en åk 9, till Island, totalt deltog 33 elever. 
 
Bortfall 
Alla 33 elever deltog vid all undervisning och utförde samtliga moment. Ett fåtal elever i 
varje grupp har haft enstaka frånvarotimmar men detta anser vi inte påverka undersökningen 
eftersom de har fått andra tillfällen att tillgodogöra sig undervisningen och arbeta med sina 
texter.  
 
Material 
Lektionsmaterial som användes var skolmaterial som overheadbilder, pennor, papper, dator, 
kopiator, scanner, digitalkamera, utskrivet eget tillverkat undervisningsmaterial, brevpapper 
och kuvert.  
 
Genomförande 
Tillvägagångssättet för vår egen undersökning av skrivprocessuella metoder har sett ut på 
följande sätt. Undervisningen på lektionstid har under perioden tagit upp skrivprocessuella 
aspekter, nyttan av nordiskt och nationellt samarbete, mottagarmedvetenhet, samt samtal om 
respons, engagemang och förmåga.  
 
Innan studien startade fick de deltagande elevernas förmyndare ett informationsbrev om vår 
undersökning (bilaga 1). Enkäten (bilaga 2) delades ut vi två tillfällen, i början och slutet av 
undersökningsperioden. Syftet med enkäten var att få en helhetsbild av elevernas tankar kring 
sitt skrivande. Det är enligt Trost (2001) enklare att sammanställa svaren från en strukturerad 
enkät med givna svarsalternativ. Vår enkät innehöll färdiga svarsalternativ men lämnade även 
plats för ett eget svar vid varje fråga. 
 

 



 17

Vid undersökningens början delades personliga loggböcker ut. I dessa har eleverna svarat på 
givna frågor och skrivit ner sina reflektioner efter avslutade lektioner. Loggböckerna ger 
eleverna möjlighet att på sikt se sitt eget tänkande och sin utveckling, de är även utmärkta att 
använda sig av som kommunikationsmedel mellan elever och lärare. Dysthe (1995) anser att 
det är viktigt i processarbetet att skilja på olika syften med skrivandet och i en loggbok 
kommer reflektionerna att fungera som tankeredskap. Loggboksanteckningarna 
sammanställdes med avsikt att visa på eventuella förändringar i engagemanget. Ett urval av 
dem redovisas. Dock visas inga större sammanhängande texter eftersom vi värnar om 
elevernas integritet.  
 
METOD – analys 
 
Patel & Davidson (1994) ger stöd för användning av dagboksanteckningar i kvalitativt 
undersökningsarbete. Utifrån våra ostrukturerade observationer bland eleverna i klassrummet 
antecknade vi i dagbok varje dag för att lättare komma ihåg och senare kunna se information 
av värde och sammanställa den i resultatet. 
 
Patel & Davidson anser att ostrukturerade observationer kan användas för att "man ska kunna 
inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde" (s. 81). De anser 
vidare att fallstudier kan tillämpas "när vi vill studera processer och förändringar" (s. 44). Vi 
valde att presentera våra ostrukturerade observationer i form av fallstudier för att tydliggöra 
utvecklingen bland eleverna. Två av dem som var så olika varandra som möjligt beträffande 
skrivförmåga från varje grupp valdes ut i samråd med handledare och specialpedagog, totalt 
alltså fyra elever.  
 
Det praktiska textarbetet bland eleverna i vår undersökningsgrupp har bestått av brevskrivning 
till Finland respektive Island med skrivprocessens arbetsmetod som grund. Elevernas 
brevtexter analyserades för att visa på eventuella skillnader i skrivförmåga. Även om 
processen är det centrala och bedömningen är kvalitativ är det också nödvändigt att få ett mått 
på elevernas skriftliga förmåga. I analysen av elevtexterna tittade vi efter om texterna 
förändrades beträffande vokabulär, innehåll och grammatik. Stor vikt lades vid om eleverna 
försökt prova nya vägar i sitt textskapande och ifall man kunnat se skillnader i 
mottagarmedvetenhet. Brevtexterna redovisades i fallstudierna enligt samma urval som 
tidigare nämnts. Textcitaten är representativa exempel på den utveckling som skett i 
undersökningsgrupperna.  
 
Avslutningsvis jämförde vi resultatet av vår studie med Lindgren och Sullivans studie och 
TALE-projektet.  
 
Vår undersökning har hermeneutiska förtecken. Som metod har vi använt en kvalitativ 
undersökningsform och kännetecknande för den är enligt Backman (1998, s. 31) att den inte 
innehåller siffror eller tal. "De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller 
talade." För insamlandet av material använde vi oss därför av loggböcker, 
dagboksanteckningar, elevtexter samt ostrukturerade observationer. Ett av våra 
mätinstrument, enkäten, räknas dock in under kvantitativa metoder. Genom att använda flera 
informationskällor kan den ena understödja den andra, alternativt visa på det motsatta. 
Observationer är subjektiva och därför ansåg vi loggboksanteckningar och textanalyser vara 
viktiga komplement. I vårt fall hade vi möjlighet att få våra observationer styrkta av 
specialpedagog och elevernas ordinarie lärare vilket var av stor betydelse eftersom vår 
undersökningsperiod begränsades av längden på vår praktikperiod. Beträffande vår 
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förhållandevis korta tid på skolan så ansåg vi det därför också viktigt att jämföra vår studie 
med andra studier om skrivprocess. De hade pågått under längre tid, med ett större antal 
elever och ger därför tyngd åt vår studie (det måste finnas något bättre sätt att uttrycka detta!). 
Våra elevgrupper har för övrigt varit goda representanter för den stora spridning av helt olika 
och unika individer som kan finnas inom en och samma skolklass. 
 
Ett hermeneutiskt synsätt innebär att man genom språket anser sig få kunskap om det genuint 
mänskliga. Att forskaren med sin förförståelse kan pendla mellan objektets, elevens, och 
subjektets, vår egen, synvinkel för att förstå andra människors och sin egen livssituation, men 
framförallt ser människan som en helhet. "Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny 
tolkning och ny förståelse" allt är delar av den så kallade hermeneutiska spiralen. (Patel, 
Davidsson, 1994, s. 27). För att förstå och förklara hur skrivprocessen kan fungera i praktiken 
i fråga om engagemang och skrivförmåga har vi registrerat i klassrumsmiljön hur det 
allmänna och enskilda arbetsklimatet varit. Vi har studerat ifall tongångarna varit positiva och 
hur detta påverkat uppgifterna. Under studien har vi även tittat på hur lång tid det dröjt för 
eleverna att komma igång med sitt arbete och hur pass länge de har kunnat hålla uppe 
koncentrationen. Grunden för vår tolkning av metoden har varit vår egen erfarenhet och 
förförståelse. Denna anser vi vara ett av de viktigaste verktygen i utförandet av vår 
undersökning för att kunna både observera och tänka sig in i elevernas situation. 
 
Tidsplan för examensarbetet: 
          
                    
Hösten 2003     Utformning av syfte och planering för PM    
                    
                    
Våren 2004     Bakgrund, syfte och metod skrevs och lämnades till handledaren  
Januari - april    Vi tog kontakt med våra respektive skolor.     
                    
                    
Hösten 2004     Undersökningen genomfördes i våra praktiklasser   
v. 40 - 48    Sammanställning av undersökningsmaterial    
                    
                    
Hösten 2004     Rapporten sammanställdes inför slutseminariet    
                    
                    
Dec. 2004    Slutseminarium      
                    
 
Översiktsplan för undersökningen åk 9 (bilaga 3), åk 4-6 (bilaga 4) 
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RESULTAT AV VÅR EGEN UNDERSÖKNING 
 
Under vår studie på våra praktikplatser har loggboken fungerat som ett instrument där 
kontakten lärare/elev har kunnat byggas upp relativt snabbt. Det dialogiska klassrummet har 
kommit till sin rätt genom loggboken och kompletterats med observationer och samtal. I båda 
klasserna fungerade loggboken väl och den blev en positiv länk till varje enskild elev. Ett 
förtroende kunde byggas upp och verka som grogrund för övriga uppgifter. För deltagande 
elever som har lite problem med att skriva och koncentrera sig blev själva kommunikationen i 
loggboken en positiv hjälp. Bland de yngre som inte var så skrivvana visade sig några till och 
med hellre skriva på engelska än på svenska. Kommentarer i loggböckerna visar på att de 
flesta uppskattat vårt processinriktade arbetssätt både angående skrivandet till skolorna och 
beträffande de processinriktade lektionerna.  
 
En summering av elevernas tankar visar att de själva upplevde att de lärde sig mycket genom 
denna form av arbete. De tyckte att arbetet var roligt. Överlag tänkte och reflekterade eleverna 
mer över sitt skrivande. Följande utdrag kommer från loggboksanteckningarna. "Det var roligt 
att jobba i grupp och sedan gå igenom på tavlan. Jag tror det går bättre då vi arbetar i grupp". 
Ett led i processarbetet var att lära sig använda vissa hjälpmedel vilket bland annat gav 
följande kommentar: "I think that it will be easier to write a letter if I got a mindmap, it is 
very fun!". I loggböckerna uttryckte de även sin uppskattning av lärarnas kommentarer och 
ansåg sig kunna förbättra sina texter genom dem; "I liked getting comments on my 
work…Then I knew what to improve and what was good". Bevis för att lärarnas engagemang 
och entusiasm smittade av sig fanns också: "i Never hav so fun on a lesson Because we have 
the best teacher thank you so Much". En annan elevkommentar: "The best was you can 
explain good and I understand what you said, I can't find anything boring". Eleverna hade 
utöver detta tankar kring svårigheter och brister med uppgifterna men många elever uttryckte 
även sin glädje och entusiasm över att få skriva relativt fritt. Svaret i loggböckerna av de 
yngre eleverna gav särskilt tydliga indikationer om att skrivandet till en fysisk mottagare är 
viktigt. Även de äldre eleverna uttryckte detta, men verbalt.  
 
Brevskrivningen blev det synliga textmaterialet för vår undersökning. I breven använde 
eleverna sin fantasi och fick skriva relativt fritt. Texten utgick ifrån eleverna själva i 
ämnesområden han/hon hade förförståelse för och kunskap om. Många utvecklade en 
personlig, individuell språkstil och alla kunde delta utifrån sin förförståelse och sina 
förutsättningar. Övningarna för att samla adjektiv och göra målande beskrivningar har visat 
sig i texterna. Vi upplevde att de flesta kom igång snabbt med sina brev och 
koncentrationsförmågan hölls också uppe tack vare engagemanget kring brevskrivandet. I 
båda elevgruppen var både det enskilda och allmänna arbetsklimatet positivt och gott. De 
äldre eleverna som skrev enskilda brev till var sin mottagare, hade ändå en gemensam 
nämnare i den andra klassen som de inte visste något om, vilket bidrog till den goda 
stämningen. Diskussioner om likheter och skillnader mellan länderna uppstod. Den positiva 
stämningen gav ett positivt resultat i elevernas skrivförmåga även om inte eleverna själva alla 
gånger var medvetna om sina egna framsteg.  
 
I arbetet med texterna upplevdes responsarbetet av många elever som både svårt och roligt 
samtidigt som några ändå tyckte att de lärde sig mycket. Av dem som upplevde 
responsgivning svår berodde det många gånger på att de inte ville göra sina vänner illa eller 
att de redan var nöjda med sina texter. Texterna ändrades i stor utsträckning efter de 
responsfrågor som ställdes. Några av de äldre eleverna har lyckats utföra riktigt bra och 
kreativ sådan. Kommentarerna var övervägande positiva och uppmuntrande eller rörde sig 
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kring stavning och grammatik. Några har betonat vad som varit bra med textinnehållet eller 
citerat meningar de tyckt om. Ett exempel är "His letter was good, but he should check upp 
his spelling". En annan elev rekommenderade: "…maybe you should read a little bit more 
english". 
 
I början av vår studie styrdes de flesta av de yngre eleverna av tvånget att alltid stava rätt men 
vi tycker oss ha sett en positiv förändring hos de flesta.  
 
Mottagarmedvetenhet var framförallt för de yngre eleverna inte helt lätt att ta till sig. Vi fick 
ideligen påminna om och upprepa de frågor som är bra att ha i bakhuvudet när man skriver. 
Även de äldre eleverna hade svårigheter att tänka sig in mottagarens situation men detta 
klarnade när brevsvaren kom och de själva fick använda stor fantasi och skicklighet för att 
förstå alla brev.  
 
Efter sammanställningen av enkäterna bedömde vi att utfallet av enkätsvaren inte var 
tillförlitligt och beslöt därför att utesluta resultatet av dem och inte ta med den redovisningen. 
I den yngre gruppen fanns det vid sista svarstillfället några av försökspersonerna som var 
omotiverade och på många frågor gav helt irrelevanta svar som t.ex. "Varför vill du veta det?" 
och "Det tänker jag inte svara på." Bortfallet av elever gjorde också att resultatet blev 
missvisande. Många skrev egna svarsalternativ eller kryssade för flera svar på samma fråga 
vilket försvårade sammanställningen. Svaren överensstämde inte med det vi observerat i 
klassrummen.  
 
Fallbeskrivningar och textanalyser  
Redovisningen av följande fyra fallbeskrivningar är baserade på textanalyser, loggböcker och 
observationer och för att undvika eventuell identifikation av textskaparna är alla namn i alla 
textexempel fingerade. Alternativet till fallbeskrivningar hade varit att redovisa all text. Men 
eftersom så mycket mer än själva textmassan måste vägas in skulle en sådan redovisning inte 
ha gett en sannfärdig helhetsbild av hur det skrivprocessuella arbetet utvecklade sig.  
 
Den första eleven  
Den första eleven kan beskrivas som ganska tystlåten, snäll och försiktig med relativt svaga 
kunskaper i engelska. Eleven blev snabbt mycket engagerad i uppgiften och ville verkligen 
berätta om sitt liv. Eleven tog på allvar itu med sitt brev och utmanade sitt eget kunnande. Det 
första textutkastet visar på en ganska enkel engelska: "I have one dog, one sister and one 
mother and one father." Ett annat exempel visar på grammatiska svårigheter: "Sometimes are 
my dog follows me when i going to fish". I slutet av undersökningsperioden efter 
responsövningar, tal om adjektiv och beskrivande text etc. så förändras sättet att uttrycka sig. 
När eleven renskrivit sitt andra brev uttrycker sig denne på detta sätt,  
 

My dog who is called Karo is a Cavalier Kings Charls Spaniel. Between my 
dogs stomach and the ground it is eleven centimeter. It is very fun to see 
him in the snow. Sometimes my dog is lost in the snow. 
 

Eleven fortsätter sedan med en lång berättelse kring hunden. Eleven har aktivt arbetat på att 
utveckla sin vokabulär och användningen av den och nyskapandet sker till mycket stor del på 
grund av en ökad mottagarmedvetenhet. Övriga observationer visar att eleven själv känt sig 
duktig och tycker sig ha fått hjälp med sin språkutveckling. Eleven anser sig efter 
undersökningsperioden ha blivit bättre på att skriva engelska. Den skriftliga förmågan har 
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ökat både grammatiskt och innehållsmässigt men framförallt har eleven reflekterat över sin 
egen inlärningsprocess. 
 
 
Den andra eleven 
Elev två blev på en gång mycket entusiastisk över uppgiften att få skriva brev till en 
mottagare i ett annat land. Eleven hade vid studiens början inga större problem att uttrycka sig 
på engelska. I det första brevet är antalet adjektiv 10 men relativt många adverb finns med 
som gör texten ganska levande och intressant. En markant skillnad ses ändå mellan det första 
och andra brevet, där bland annat antalet adjektiv fördubblats. 
 
Följande textexempel är från det första brevet där eleven beskriver sig själv med 9 ord: "My 
name is Diana and I'm 15 years old". Efter brevsvaret från Island ökades engagemanget 
ytterligare, eleven tar med liv och lust tag i textproducerandet och använder sig i nästa brev av 
nyvunnen kunskap och utökar beskrivningen till 23 ord: "I'm a pretty happy, sometimes 
hysterical and sometimes skitzo girl. *HA HA* No… I'm just kidding. I'm a happy, crazy and 
nice girl." Eleven utnyttjar variationsrikedomen i språket mer, prövar nya sätt att uttrycka sig 
och reflekterar mer över sitt skrivande.  
 
Den tredje eleven 
Den tredje eleven har koncentrations- och inlärningsproblem samt motoriska problem. Eleven 
har svårt att överhuvudtaget åstadkomma enstaka meningar på engelska utan hjälp. Hinner 
inte komma igång innan lektionen är slut. Halkar ständigt efter med sitt arbete. Stör ofta sina 
kamrater med frågor som inte har med undervisningen att göra. Hittar gärna på anledningar att 
få röra på sig, lämnar pennan i det andra klassrummet eller glömmer boken med flit.  
 
Under projekttiden har eleven under lektioner med gemensam stoffsamling muntligt bidragit 
med flera ord och haft ett korrekt uttal. När stoffet skrivits på tavlan har eleven även tillgång 
till hur orden stavas, vilket eleven själv säger gör det enklare. Eleven har haft god hjälp av den 
mindmap som delades ut och har med stor iver och viss möda åstadkommit ett par meningar. I 
loggboken visar eleven sin glädje och tackar för en rolig lektion. Eleven har inte jobbat med 
kamratrespons själv utan endast vid gemensam genomgång, vilken upplevdes som "boring".  
Visar påtaglig glädje och stolthet när dennes text finns med tillsammans med de andras i 
väggtidningen.  
 
Från en lista med ord som vi samlat i klassen skrev personen upp följande ord: "red, desk, 
chair, pen, pencils, blackboard, floor "och skrev sedan denna text.  
 

Our School is red.  
We have Sixteen desks 
We are eighteen students 
We have pencils. 

 
Motivationen räckte inte till att bearbeta texten ytterligare, men den visar ändå på en för 
eleven stor prestation.  
 
Den fjärde eleven  
Den fjärde eleven är utan kända inlärningssvårigheter, det finns inga problem att följa med i 
undervisningen. Eleven kan arbeta självständigt, är noggrann och tycker inte om att skriva fel, 
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vill att allt ska vara rätt från början. Eleven uttrycker sig för åldern ganska bra både muntligt 
och skriftligt på engelska. Denne vill ha gott om tid för att genomföra en uppgift.  
 
Eleven har aktivt deltagit på lektionerna och har via loggbok meddelat att arbete under 
tidspress framkallar stress och blir då inte nöjd med sin insats. Eleven tyckte det var svårt att 
ge respons. I loggboken står följande mening: "Det vi gjorde på tavlan var jobbigt, men det 
gick." Om kamratrespons skriver eleven att de inte såg så mycket som de skulle ändra. Vad 
det gäller hur man kan göra en text bättre skriver eleven att man ska läsa igenom texten och ta 
bort ord som man inte vill ha. Eleven har under arbetet med sin text hela tiden gjort 
korrigeringar. I sin slutgiltiga version har eleven lagt till personbeskrivning, ändrat 
disposition, korrigerat en del stavfel och lagt till både hälsnings- och avslutningsfras. 
Ändringar i den slutliga versionen handlade om andra insatser än att plocka bort onödiga ord, 
istället har antalet ord ökat. 
 

My name is Jenny and this is my best friend Evelina. She is eleven years 
old. I have two sisters and one brother. My mom name is Görel and my dad 
name is Hans. Evelina have one brother, he is one years old. Evelinas mom 
and dad name is Jens and Astrid. Evelina is kool. 

 
Efter reflektioner och respons utvecklades texten: 
 

Hello 
My name is Jenny, and my best friend is Evelina. She is eleven years old. 
Evelina have one brother, he is one years old. Evelinas mom and dad name 
is Astrid and Jens. She has blue eyes and dark brown hair. Evelina is cool. 
I have two sisters and one brother. My mom´s and dad´s name is Görel and 
Hans. I love my family, friends and school. 
Bye bye,            by Jenny 

 
Fallbeskrivningarna visar exempel på olika typer av elever med varierad skriftlig kunskap och 
förmåga. De visar alla på successiva förbättringar både beträffande vokabulär, innehåll och 
grammatik. Dessa fyra elever har under studietiden ökat sitt engagemang i det egna 
skrivandet. 
 
Sammantaget visar processarbetet positiva resultat hos elevernas engagemang och 
skrivförmåga i både vår egen undersökning, projektarbetet i TALE samt Lindgren och 
Sullivans studie  
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DISKUSSION - PROCESSEN 
 
Tillförlitlighet 
Det är viktigt att ifrågasätta det egna arbetets tillförlitlighet. Val av metod, empiri, analys, 
resultat och konsekvenser måste undergå kritisk granskning. Utifrån vår förförståelse som 
baserar sig på vår drygt 20-åriga livs- och yrkeserfarenhet som gett oss stora kunskaper om 
människor, anser vi att våra mätinstrument, loggbok och ostrukturerade observationer har 
olika grader av tillförlitlighet. Men vi bedömer också att de tillsammans utgör en trovärdig 
bild av hur elevernas engagemang och skrivförmåga ser ut. 
 
Loggböckerna tillsammans med analysen av elevtexterna visar på ett ökat engagemang, en 
ökad medvetenhet om det egna lärandet och en ökad skrivförmåga. De ostrukturerade 
observationerna är subjektiva men eftersom stundtals andra utbildade och erfarna pedagoger, 
varav en utbildad specialpedagog, har vistats i klassrummen och har kunnat stärka våra 
observationer anser vi att vi har god trovärdighet i detta moment. Observationer i 
klassrummet är det tydligaste instrumentet för att se och bedöma engagemang och entusiasm 
och där har vi också fått många bevis på att engagemanget ökat och lett till en vilja bland 
eleverna att förbättra sin skrivförmåga. Brevskrivning är en mycket direkt uppgift med stora 
förväntningar inblandade. I några enstaka fall kunde vi bland de äldre eleverna se besvikelse 
hos dem som fått svar som inte motsvarat förväntningarna. Men det gick att möta den 
besvikelsen och vända den till ett nytt försök. De yngre eleverna upplevde även de en 
besvikelse över att inte ha var sin mottagare. Vår studie hade från början ett annat upplägg 
men på grund av ändrade förhållanden fick det hastigt ändras och därför fick inte 
mottagarskolorna tillräcklig förberedelsetid för sitt deltagande, vilket gav vår studie och 
eleverna lite sämre förutsättningar än vad som hade kunnat vara önskvärt.  
 
Vår enkät var dåligt utformad och svarstillfällena var illa valda. Därför gav enkäten ingen 
sanningsenlig helhetsbild av elevernas skrivande. Precis som Trost säger är enkäter i 
allmänhet känsliga för bortfall särskilt vid en så förhållandevis liten population som detta 
handlar om. Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att enkäterna som delades ut i början och 
i slutet av projekttiden gav oklara besked av hur eleverna såg på sitt skrivande och de svaga 
resultaten av dem går därför inte att bedöma. 
 
Studien pågick under åtta veckor med ett fåtal timmar varje vecka och den knappa tiden i sig 
själv utgjorde en stressfaktor för alla deltagare. Tidsaspekten fick till följd ett något 
komprimerat tillvägagångssätt som ibland inverkat negativt, tiden för reflektion har 
minimerats och de relativt täta loggboksskrivningarna blev ibland tjatiga. En annan aspekt på 
den här typen av undersökningar är hur resultatet påverkas av att i princip okända kandidater 
kommer in i elevernas vardagsundervisning och utför något annat än vad de kanske förväntat 
sig. Att gå från en traditionsbunden undervisning knuten till läroböcker blir en stor 
omställning, liksom det faktum att vi ännu inte kan tillskriva oss vara erfarna lärare. Vår ringa 
erfarenhet kan vara en faktor varför vi inte fick responsarbetet att fungera fullt ut. 
  
Vår förmåga att utföra bra observationer är svår att efteråt beskriva, men eftersom vi har lärt 
oss en hel del och dessutom förmår presentera resultatet av vår egen design så pass tydligt, har 
en begynnande kompetens utvecklats ytterligare. Vi anser att utifrån vår tidigare erfarenhet av 
olika typer av människor tillsammans med de studier vi genomfört kan säga oss äga förmågan 
att genomföra den här typen av undersökning. Vi har gått in i uppgiften med stort 
engagemang och detta påverkar naturligtvis resultatet, å andra sidan hör engagemang samman 
med målsättningen att nå alla individer, vilket är det synsätt vi vurmar för och tror på. För 
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övrigt anser vi också att trovärdigheten av undersökning ökar genom att vi jämfört den med 
andra liknande studier som kommit fram till likartade resultat.  
 
DISKUSSION – RESULTATEN 
 
Efter att ha sammanställt och analyserat våra resultat kan vi se att vårt skrivprocessuella 
upplägg har inverkat positivt på elevernas engagemang och skrivförmåga, men det är svårt att 
bedöma i hur stor utsträckning detta kommer att kvarstå och hur varaktig denna förändring 
kan tänkas bli. Hawthorne-effekten2 säger att personer presterar bättre enbart genom att de 
observeras/studeras/uppmärksammas. Detta kan ha varit en bidragande faktor för våra 
elevgrupper, att de känt sig utvalda.  
 
Vi har kommit fram till att en grundläggande kunskapssyn och inställning som baserar sig på 
en helhetssyn kring skrivande och lärande får konsekvenser för elevernas inlärning och kan 
resultera i ett ökat engagemang. Just ömsesidigheten mellan processerna (skrivande-lärande) 
behövs i den mångskiftande undervisningsvärlden. Enligt Strömquist (1993) byggs 
engagemang hos eleverna upp genom engagerade lärare och slutsatsen av den respons vi fått 
under vår projekttid har vi tolkat som ett positiv svar på detta.  
 
Motiverande uppgifter med ett viktigt och synligt syfte (Linnér & Linnér, 1992) är även det 
av största vikt för elevers engagemang. Denna slutsats drar vi utifrån våra elevers entusiasm 
över brevskrivandet. Att brevskrivningen dessutom bjudit upp på en hel del, i elevernas ögon, 
fritt skrivande och skapande, är en annan bidragande faktor. Vygotskijs (1995) tankar om att 
fantasin står som grund för kreativa aktiviteter och att barn måste ges möjlighet att vidga sina 
erfarenheter bekräftar våra observationer. "Det är just människans kreativa aktivitet som gör 
henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar det 
förgångna." (1995, s. 13). Vår kursplan uttrycker dessutom att skolan ska förmedla glädje att 
skapa och lust att lära.  
 
Dialogen kring texterna stimulerade också engagemanget. I och med att eleverna börjar titta 
på texterna och diskutera dem sinsemellan skedde en tankeprocess som stimulerade 
utvecklingen hos individen och i slutänden engagemanget även om de flesta elever var 
omedvetna om denna process. Strömquist (1993, s. 38) talar om att "färdigheter utvecklas när 
de utövas och att lusten att skriva växer om man har mottagare som läser och reagerar på det 
man skrivit" och bekräftar med detta våra slutsatser. 
 
Skrivförmågan anser vi har byggts upp av de skrivprocessuella metoderna vi använt oss. Vi 
har kunnat se skrivsvaga anstränga sig anmärkningsvärt i sin uppgift på grund av att de blivit 
engagerade, de har funnit motivation till att anstränga sig och utvecklat sin skrivförmåga, men 
även elever som behärskar det engelska skriftspråket relativt väl har blivit hjälpta genom sitt 
ökade engagemang. Strömquist (1993) talar om elevens självförtroende; om vikten att få 
lyckas, vilket väl överensstämmer med vad vi kommit fram till. Genom riktade övningar har 
eleverna fått några redskap som hjälpt dem i att utveckla och förbättra sitt skrivande och i det 
avseendet gav TALE-projektet (2002-03) stöd för vår slutsats.  

                                                 

2 Hawthorne-effekt en undersökningseffekt som visades av Elton Mayo. http://80-
www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=200127&i_word=hawthorne-effekt  

 

 



 25

Eva Lindgrens studie (2003) synliggör mycket tydligt hur den individuella skrivprocessen 
utvecklar sig och eleven kan på ett påtagligt sätt se sin egen arbetsgång samt få en insikt i hur 
andra arbetar och här kunde vi känna igen att resonemang kring elevernas arbetssätt öppnar 
deras tankar.  
 
Respons är ett bra hjälpmedel men för att få arbetssättet att fungera krävs ett inarbetat 
arbetssätt. När eleverna har en mall att gå efter och känner sig trygga med varandra och 
uppgiften, fungerar responsen som hjälpmedel för elevernas skrivprocess. Framförallt frågor 
är användbara, då handlar det på ett tydligt sätt inte längre om rätt och fel och detta poängterar 
även Hoel (2001). Han ansåg även att responsen fungerade bäst mellan elever som hade 
likartade kunskaper i engelska, vilket vi också noterat.  
 
Att skriftspråket är en väg som hjälper oss att förstå vår omvärld har vi sett och vi menar 
precis som Renberg (2003, s. 10) att "Ju mer man skriver, desto mer lär man sig…". 
Kompetenta människor med förståelse för sig själva och andra är vad framtiden behöver och 
därför ska vi skriva för livet. 
 
Slutsatser kring arbetsmetoder för att utveckla skrivprocesser 
Precis som Strömquist (1998, s. 13) uttrycker det, att: "…ingen handbok i världen kan ersätta 
ditt eget engagemang, din vilja att skriva", så ser även vi på saken. Att skriva är ett hantverk, 
en process och just den vetskapen gör att skrivandet är en möjlighet för oss alla. Utifrån vår 
nyvunna erfarenhet, som vi upplever ytterst värdefull inför vårt kommande yrkesliv, kan vi 
konstatera att skrivprocessen är en bidragande faktor till elevernas framgång. Genom att se på 
skrivande med processinriktade ögon fokuserar vi på alla delar som ingår i ämnet skrivande 
och mer därtill vi inkluderar individerna bakom skrivandet i dess kontext.  
 
Vi anser oss kunna dra slutsatsen att processinriktat arbete passar hela den mångfacetterade 
skaran av elever som finns. Var och en ges tillfälle att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
Det traditionsbundna synsättet är i många avseenden förödande, särkilt betoningen på rätt och 
fel och att allt ska vara "mätbart". 
 
En önskan från oss är att nå dithän att vi kan leda eleverna till att se sin egen inlärning under 
ett arbete och därmed få ökad förståelse om vad kunskap och lärande handlar om. Efter den 
här studien har vi förstått på vilket sätt skrivprocessen kan bli ett fungerande arbetssätt i 
dagens skolor. Men, för att skrivprocessen ska generera i ett ökat engagemang och en ökad 
skriftlig förmåga så måste metoden vara förankrad i synsättet som rör sig om en process över 
tiden. 
 
Förslag till fortsatt forskning  
Efter våra studier så har vi observerat det traditionsbundna prov och betygssystemet som en 
hämmande faktor i användandet av skrivprocessen. Kunskaper mäts och vägs och frågan är 
om kunskaperna som bedöms är de kunskaper som behövs inom skolan, eller de som behövs 
för livet?  
 
Styrdokumenten säger att en helhetssyn med processinriktat arbete ska råda och då kan man 
ställa sig frågande till hur stora delar av lärarutbildningen är upplagd.  
 
Vidare skulle vi vilja titta på hur det rent praktiskt skulle gå att förändra språkrummet, den 
yttre miljön, för att uppnå en språkmiljö där eleverna kan "vistas i språket" i en större 
utsträckning.  
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Bilaga 1. 
 
 
 
Till målsmän för elever i år …… 
 
Hej! 
Mitt namn är ………… och jag bor i ………. Jag började som lärarkandidat hos …….. förra 
veckan och kommer att arbeta med era barn sju veckor framåt. Under denna tid ingår det i 
min utbildning till lärare för år 4-9 i svenska och engelska att genomföra ett utvecklingsarbete 
i en klass. Jag skriver tillsammans med min studiekamrat ……… om någonting som kallas för 
skrivprocess och i vår undersökning vill vi titta på om skrivprocessen som metod kan skapa 
engagemang och hjälpa eleverna att arbeta med text i ämnet engelska. 
 
Själva arbetet bygger på ett internationellt samarbete där vår förhoppning är att man genom 
att skriva till verkliga mottagare ska öka engagemanget att skriva. Vi kommer att genomföra 
en enkätstudie i början och slutet av praktikperioden och förutom observationer även be 
eleverna föra loggbok kring ämnet skrivprocess. Allt material kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
 
Vi hoppas att ni tycker att detta ska bli lika intressant som vi och om det är någonting ni 
undrar över är ni välkomna att ställa frågor direkt till mig. 
 
Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 2. 
Frågeenkät till elever före studien 
 
Vi skulle vilja ställa några frågor till dig vad du tycker om att skriva och läsa. Ringa in det 
svar du tycker stämmer bäst överens med vad du själv tycker. På den prickade raden skriver 
du ett eget svar om inget av de andra passar in eller om du bara hellre vill berätta med egna 
ord din åsikt. Dina svar kommer ingen annan att få se eller veta något om det kallas för att 
frågorna behandlas konfidentiellt. Lämna svaren till någon av oss lärare i slutet av lektionen. 
 
 
Tack på förhand! Johanna och Ann-Marie 
 
 
1. Vad tycker du om att skriva?  

 Jag tänker så bra när jag skriver. 
 Det är det bästa jag vet 
 Det är jobbigt att skriva. 
 Det är det värsta jag vet. 
 ………………………………………………………………………………………….. 

2. Vad skriver du helst om? 
 Något som jag är mycket intresserad av 
 Något jag vill veta mer om 
 Ett ämne som någon annan bestämt 
 Jag hittar helst på någonting ur fantasin 
 …………………………………………………………………………………………. 

3. När brukar du skriva?  
 I skolan 
 När jag skickar brev 
 När jag skickar e-post eller SMS:ar 
 När jag vill skriva av mig 
 ………………………………………………………………………………………… 

4. Vem skriver du till i skolan? 
 Min lärare 
 Mina kompisar 
 Mina föräldrar 
 Till en tidning 
 …………………………………………………………………………………………. 

5. Är det är viktigt att ha någon att skriva till? 
 Ja, därför att…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...  
 Det blir mer på riktigt om man har någon att skriva till och man anstränger sig mer 
 Det spelar ingen roll vem jag skriver till 
 Nej, därför att…………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

6. Vem brukar läsa det du skriver hemma? 
 Läraren 
 Klasskamrater 
 Föräldrar 
 Någon annan 
 …………………………………………………………………………………………... 
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7. Vem brukar läsa det du skriver i skolan?  

 Läraren 
 Klasskamrater 
 Föräldrar 
 Någon annan 
 …………………………………………………………………………………………... 

8. Vill du att andra ska läsa det som du har skrivit? 
 Ja, det känns viktigt 
 Nej, det vill jag inte alls 
 Vet ej 
 Både vill och inte (förklara varför)……………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 
9. Vill du läsa det som dina kamrater/lärare har skrivit? 

 Ja, därför att……………………………………………………………………………. 
 Nej, därför att…………………………………………………………………………… 
 Vet ej 

10. Är det viktigt att tänka på vad och hur man skriver när man skriver brev? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 …………………………………………………………………………………………. 

11. Vem skulle du helst vilja skriva till? 
 Läraren 
 Klasskamrater 
 Föräldrar 
 Någon annan 

Varför? 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….……………… 
12. Brukar du tänka på något särskilt när du vet att någon annan ska läsa det som du 
har skrivit? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
13. Brukar du läsa igenom det som du skrivit innan du ger det till den som ska läsa 
texten? 

 Ja, därför att…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 

 Nej, därför att.................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………. 

14. Skriver du annorlunda beroende på vem du skriver till? 
 Ja  
 Nej 

 
15. Tror du att du kan hjälpa en kamrat med en text? (så att den blir mer spännande, 
rolig eller får ett bättre språk) 

 Ja,  
 Nej 
 Kanske, om jag får veta hur man gör 
 …………………………………………………………………………………………... 
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16. Tror du att en kamrat kan hjälpa dig med din text? (så att den blir mer spännande, 
rolig eller får ett bättre språk) 

 Ja, det tror jag. 
 Nej, jag vill inte att någon annan ser vad jag skriver. 
 Vi kan kanske hjälpa varandra 
 …………………………………………………………………………………………... 

17. Hur viktigt är det att din text publiceras, visas för andra, genom väggtidning, vanlig 
tidning eller att texten läses högt? 

 Mycket viktigt därför att……………………………………………………………… 
 Mindre viktigt, därför att…………………………………………………………….... 
 Inte viktigt alls, därför att……………………………………………………………... 
 Både och därför att..................………………………………………………………... 

18. När är det lättast att förstå en text? 
 När jag läser tyst för mig själv 
 När läraren eller någon annan läser högt 
 När vi diskuterar texten i klassen 
 ………………………………………………………………………………………….. 

19. Tycker du om att läsa? 
 Ja och helst läser jag…………………………………………………………………… 
 Nej och värst är det att läsa om………………………………………………………… 
 Så här tycker jag:……………………………………………………………………….. 
 Det är roligt ibland och tråkigt ibland…………………………………………………... 

 
Något mer du vill berätta om skrivning eller läsning? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 
Översiktsplan för undersökningen år 9 
 
Vecka 40 Vi startar projektet, veckan innehöll punkterna presentation, introduktion och 
syfte med projektet. Brev till föräldrarna delades ut som presenterade projektet. Vi går igenom 
en mycket kort historik om vårt skrivande och nyttan av att "arbeta" över nationsgränserna. 
Enkät delades ut. Nyttan av loggboksskrivande diskuterades och vi kom överens om vad de 
kunde skriva i den. Vi försöker tala engelska under lektionerna.  
 
Vi går igenom användning av tankekarta och tänker igenom vad våra mottagare kan tänkas 
vilja veta. Vi tittar i broschyrer från turistbyrån och kommunkontoret för att få fler idéer. Vi 
går igenom hur man inleder ett brev och börjar skriva vårt första utkast, var och skriver var 
sitt brev. Skriv och lässvaga får all information på papper. Eleverna får betygskriterier för 
uppgiften. 
 
Vecka 41 Eleverna får ett häfte med information som repeterar hur de kan jobba, ger 
förslag på ämnen att skriva om samt tar upp vad de bör tänka på när de skriver brev. Här 
förklaras hur responsen ska ges, de får även tydligare information om loggboken. Första 
utkastet börjar vara klart.  
 
Vecka 42 Eleverna arbetar vidare med renskrivning och viss respons. En extrauppgift i 
form av att skriva en artikel som kan bifogas brevet påbörjas av dem som är färdiga med 
brevet. De får en påminnelser om hur arbetsprocessen ser ut visas nedan liksom förslag till 
repsonsguid. Alla har renskrivit innan de går ut på praktik vecka 43 och 44. Vecka 45 är det 
lov. 
 
 
RESPONSE-GUIDE  
When we give positive feedback: 
A)  

1. Write down three strong aspects/parts of the text. 
2. Write down three weak aspects/parts of the text. 
3. Suggest something that can make the text better. 
4. Other comments. 

B) 
1. Formulate the leading idea. 
2. What is the best quality with the text? 
3. What is the worst quality with the text? 
4. Ask questions about things you don't understand or things you wish to know more about. 

C)  
1. The writer has really succeeded with… 
2. To develop the text you can… 
3. It is important that you keep working on…  

 
Vecka 46 Eleverna får svar på sina brev, alla får var sitt svar. Vi bildar responsgrupper om 
tre och tre och de får läsa breven högt för varandra. Vi repeterar vad man ska tänka på när 
man ska svara på breven och pratar mer om respons. Vi talar om lexical chunks och de får i 
läxa att bilda meningar av dessa. Vi arbetar med adjektiv men övar även på att ge respons på 
ett "påhittat" brev, de jobbar i grupp.   
 

 



 2

Vecka 47 Vi går igenom hur vi ska svara på brevet och går igenom betygskriterier för 
perioden. Går igenom vad som anses artigt och god ton inom brevskrivarkonsten! Pratar om 
andra ämnen man kan skriva om det känns svårt att skriva ett långt brev tillbaka. Skriver 
första utkastet, de som inte hinner får skriva hemma. 
 
Vecka 48 Eleverna fyller i enkäten en gång till och skriver vidare på breven utifrån 
skriftlig eller muntlig respons. Påminner om adjektiven och de beskrivande meningarna. 
 
Vecka 49 Sista inlämningsveckan av breven. Vi tar kort som vi ska skicka med, diskuterar 
och reflekterar över om och vad vi lärt oss. 
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Bilaga 4 
 

 
Översiktsplan för undersökningen år 4-6 
 
Vecka 40 
Skriv ett brev till någon som du inte känner i ett annat land. 
De som kan skriver på engelska. De som känner att det blir för svårt att skriva på engelska får 
skriva på svenska. 
 
Vecka 41 
Att skriva brev 
Genomgång av vad vi bör tänka på när vi skriver brev till någon. 
Ge förslag på hur vi kan börja ett brev! Hur avslutar vi på ett trevligt sätt? 
Hälsnings- och avslutningsfraser på engelska. 
 
Frågor att fundera kring: Vad vill vi berätta så här första gången vi skriver?  
                                         Vad tror vi att de är intresserade av att veta?  
 
Vad ska man tänka på när man skriver?  
Vad kan jag? Vem skriver jag till? Vad vill jag berätta?  
 
Gemensamt brev till en vänskola 
Repetition: Vad ska vi tänka på när vi skriver brev? Vad vill de veta tror vi? Vad vill vi 
berätta? 
 
Hur gör vi en mening bättre? 
Vi pratar om hur en text kan bli bättre. Gemensam respons på klassbrevet. 
Titta på hur vi kan variera meningar. Dispositionen. Upprepning av samma händelser? Vad 
har vi ändrat i klassbrevet och varför? 
 
Vecka 42 
Bearbetning av klassbrevet i grupper. 
Vad är bra? Har vi sagt det vi ville? Vill vi ändra nåt? Tror vi att de förstår det vi har skrivit? 
Står allt som hör ihop på samma ställe? Hur inleds meningarna? Stavning? 
Bestäm ämne och gör en ämneskarta. 
Vad kan jag? Vad vet jag? Vilka ord kan jag? Vad vill jag ha med? Vad kan jag ta reda på? 
Vad vill jag veta ytterligare? Vilka ord kan jag på engelska? 
 
Vecka 43 
Repetition av vad man ska tänka på när man skriver. 
De som inte kommit igång med sina texter får olika förslag av mig utifrån individuella 
intressen. Hämta inspiration i tidningar eller ta kort på sevärdheter i byn. 
 
Respons 
Vad vet ni om kamratrespons? Varför är det bra med respons? Är det något som är dåligt? 
Tillvägagångssätt. Visa på en egen text. 
Responsmall utdelad till alla:  
Den som ger responsen kan:  
1. Ge positiva kommentarer på texten.  
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2. Ställa frågor till texten. Ex. Vad är bra med texten? Vad är det som gör det bra? Tala om 
det som bra för den du hjälper med texten! Finns det något som är mindre bra? Föreslå något 
som kan göra texten bättre? 
Den som tar emot respons kan:  
1. Anteckna frågorna.  
2. Ställa frågor om hon/han inte förstår frågorna. 
Kom ihåg att den som skrivit texten själv väljer om hon/han vill ändra sin text 
 
Hur gör vi en text mer målande? 
Skriv upp meningar på tavlan. Jämför och diskutera. 
"Ingrid Sund ser ut som en sopborste i håret" "Hon är rufsig i håret" 
"Hennes hår var svart." "Hennes hår var silkesglänsande och svart som natten." "Hon ser en 
solbränd nacke och en randig skjorta. Gröna byxor med hängslen." "Hon ser en pojke”. 
Gör egna meningar. 
 
Samla adjektiv  
 Lista på tavlan adjektiv under tre minuter. Skriv meningar i loggboken. 
 
Vecka 45 
Kortskrivning  
Skriv under 3 minuter så många ord du kan som har med skolan att göra på engelska. 
Jag listar på tavlan. Skriv minst 3 meningar på engelska. Läs upp meningarna för varandra. 
Diskutera kring vad en sådan här övning kan vara bra för. 
 
Genomgång av respons igen. 
 
Textbearbetning 
Bearbetning av text skriven på tavlan.  
”I ett rött hus finns en skola. Fröken har glada ögon och rufsigt hår. På gården finns en 
fotbollsplan och bra klätterträd. Vår fröken är snäll för det mesta. Vi trivs” 
Vi pratar om vilka ändringar vi kan göra i texten för att den ska bli bättre.  
 
Jämför utkast och bearbetad text 
Texten från förra lektionen är skriven på papper. Den bearbetade versionen är också 
nedskriven på papper. Vi diskuterar kring texterna. 
 
Vecka 46 
Extra uppgifter: Läs engelsk alternativt svensk skönlitteratur. Leta i böcker meningar med 
bra beskrivningar. Fundera över vad ni vill veta mer om vänskolan och Finland. 
 
Beskriv varandra. 
Ni arbetar två och två och försöker beskriva någon/några på skolan. Skriv ner era 
beskrivningar. När alla är klara ska ni  beskriva en person och vi andra ska gissa vem det är. 
 
Etik och moral på Internet 
Får vi skriva vad vi vill när vi e-postar? Säkerhet. 
 
 
 

 




