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Förord 
Under en VFU-period fick jag möjlighet att i en högre utsträckning än tidigare diskutera 
skrivprocessen med flera svensklärare. Det samlade intrycket från dessa diskussioner var att 
skrivprocessen som sådan betraktades som ett sorgebarn: ”det är omöjligt att få eleverna att 
förstå det processorienterade arbetssättet” och ”de är påtfallande ointresserade av kamratrespons 
eller av ett ens bearbeta sina texter” löd två av de mest frekvent förekommande omdömena om 
den processorienterade skrivundervisningen. Därmed utkristalliserade sig också ett lämpligt 
studieobjekt för min uppsats eftersom jag själv har en processorienterad syn på kunskap. 
 
De senaste decennierna har man ägnat stor forskarglöd åt skrivprocessen och det är också den 
som jag intresserar mig för här. Jag stod i valet och kvalet om jag skulle studera ämnet ur 
elevernas eller lärarnas perspektiv, men till syvende och sist kände jag att den rätta änden att börja 
i vore att undersöka lärares syn på skrivprocessbaserad undervisning, lärare som arbetar med 
svenskundervisning på gymnasieskolan.  
 
Ett förord ska ju innehålla ett tack till de personer som varit en oumbärlig hjälp vid tillkomsten av 
en uppsats. Och en sak är säker: föreliggande arbete hade knappast sett ut som det nu gör om det 
inte vore för den vägledning i tanke- och skrivprocessdjungeln min handledare Bo Renberg 
beredvilligt bistått med. Varje processorienterat (!) möte med handledaren har undantagslöst 
resulterat i vidgade vyer på och fördjupade insikt i ämnet: såväl vad gäller 
skrivprocesspedagogikens fördelar som de problem metoden kan möta ute på skolorna och 
orsakerna till dessa. Mitt tack går därför i första hand till honom.  
 
I varm tacksamhetsskuld står jag också till alla de yrkeserfarna lärare som med sina synpunktsrika 
samtal om och kring skrivprocessen, inom ramen för och vid sidan av mitt uppsatsarbete, i hög 
grad stimulerat mig till fördjupad nyfikenhet för ämnets praktiska sida – och de problem man 
därvidlag stöter på i det vardagliga arbetet. Jag tackar och bockar.  
 
 
Boden, den 3 januari 2005   
 
Fredrik Wikman 
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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats var att undersöka gymnasielärares syn på skrivprocess och 
skrivundervisning. Jag redovisar i inledningen skrivprocessens huvudkomponenter, men också 
den processbaserade pedagogikens fördelar såväl som de svårigheter den kan möta i praktiken. 
Min metod bestod i att genomföra öppna intervjuer med fyra lärare. I resultatet framkom en rad 
svårigheter som lärarna upplever med en processorienterad skrivpedagogik, framför allt att 
eleverna uppvisar bristande förståelse för skrivprocessen och kanske i synnerhet för dess 
responsdel. Det framgick emellertid att ingen av lärarna uttryckte förståelse för betydelsen av att 
etablera ett tryggt och dialogiskt klassrumsklimat som en grundförutsättning för en fungerande 
skrivpedagogisk undervisning. Det dialogiska klassrummet är en av skrivprocessens hörnstenar. 
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1. Forskningsbakgrund 
 
1.1. Förankring i styrdokumenten 
I skolverkets beskrivning av svenskämnet är synen på de oupplösliga banden mellan språk och 
kunskap befäst. I Kursplanen för Svenska A, B och C (2002) på gymnasiet heter det att  
 
    Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. 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. Genom språket bildas  
    kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar. Förmågan att reflektera över, förstå,  
    värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden växer. Svenskämnet har i samverkan med andra  
    ämnen ett ansvar för att denna kunskapsutveckling sker och att eleverna ser en meningsfull helhet i sin  
    utbildning … 
 
Den processbaserade synen på skrivundervisningen inbegriper mycket tydligt både en individuell 
och social aspekt. Skrivprocessen innebär också stora möjligheter till individualisering, faktum är 
att den skrivprocessbaserade pedagogiken med alla skrivtillfällen och möjligheten till dialog 
mellan eleven och läraren blir individualiserande i sig. Detta står i överensstämmelse med de 
riktlinjer för läraren som finns formulerade i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (1994), där 
det bland annat heter att läraren skall ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande” (Lpf94: 13). Skolan skall också sträva mot att varje elev på gymnasiet 
”kan kommunicera och behärskar det svenska språket”; och vidare att eleven ”kan uttrycka sig i 
tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta 
studier” (Lpf94: 12). Men genom kamratrespons, ett av skrivprocessens metodiska nyckelord, 
utvecklas också elevens dialog och samspel med sina klasskamrater, och även här uppfylls med 
bravur en viktig punkt i läroplanen: ”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens” (Lpf94: 7).  
 
Faktum är, att om man läser läroplanen genom skrivprocessglasögon frestas man att i detta 
synsätt se en pedagogik som bättre motsvarar de krav och mål som är uppställda för hur skolans 
verksamhet ska utformas, även om ett processbaserat arbetssätt aldrig nämns explicit. 
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1.2. Språk och kunskap 
Enligt Howard Gardner finns det två primära vägar genom vilka kunskap kan överföras, en 
mimisk och en transformativ (Gardner, 1992). Läraren som väljer den mimiska metoden 
demonstrerar ett önskat uppförande eller uppträdande vilket eleven skall imitera så gott det går. 
Den mimiske läraren värderar nämligen ett korrekt behärskande av information eller slavisk 
imitation högst av alla lärandemodeller, och när han eller hon uppdagar att eleven avviker från 
denna modell tillrättavisas denne genast. Utantilläxor och konventionell kunskap är viktigare än 
någonting annat, ja själva kärnan i allt vad som kan kallas utbildning, enligt detta synsätt. Den 
lärare som å andra sidan utgår ifrån en syn på lärandet som en transformativ händelse, betraktar 
snarast sig själv som en ledare eller någon som underlättar och försöker uppamma vissa kvaliteter 
eller insikter hos eleverna. Genom att formulera vissa problem, skapa utmaningar eller placera 
eleverna i vissa situationer hoppas läraren kunna uppmuntra eleven att utarbeta sina egna idéer, 
pröva dem på olika sätt och därigenom gynna deras egen förståelse. Detta kan man säga är den 
sociala konstruktivismens kunskapssyn, enligt vilken kunskap är något som konstrueras och 
utformas på det individuella planet, inte något som kan övertas eller kopieras från någon annan 
(Renberg, 2004). 
 
Howard Gardner pekar på vikten av att arbeta med kreativ problemlösning i undervisningen. 
Sokrates däremot, pekade på dialogen som den förlösande komponenten i kunskapsprocessen. 
Han insåg – och formulerade för eftervärlden – betydelsen av att lära människor tänka själva och 
hur samtalsformen kan utnyttjas för att frigöra individens egen förnuftsverksamhet (Lindström, 
2003; Lindström, 2000). De pedagogiska frön som Sokrates sådde för över 2000 år sedan kan vi 
se spira i mer mindre hög grad hos dagens tänkare, Gardner för att nämna en, Olga Dysthe 
(2003) för att nämna en annan. Vad som förenar Gardner och Sokrates är att de ser 
kunskapandet, lärandet, som resultatet av en process, en process som förvisso kan gestaltas på 
många olika sätt, men ändå alltid resultatet av en dialog där läraren ställer frågor till sin elev, ger 
respons, ifrågasätter, och så vidare. Olga Dysthe (2000) argumenterar i sin tur för att 
elevinteraktion, samspel och dialog är grundväsentliga sidor i allt lärande, oavsett ämne.  
 
Språk och kunskap är intimt förknippade med varandra. Orden inkapslar och uttrycker vårt 
kunnande på mer eller mindre variationsrika sätt. Med kunskapandet skapas samtidigt också ett 
språk och en mängd varierande tankebanor genom vilka vi kan formulera och uttrycka våra 
tankar i bestämda sammanhang. Det är i själva språkandet som kunskapen blir till: ”Att tänka kan 
inte skiljas från att formulera tanken språkligt, att lära sig något är detsamma som att kunna tala 
och skriva om det” (Larsson, 1995: 53). Vi befäster våra kunskaper genom att skriva för 
därigenom ger vi kunskapen struktur. Det är med språkets hjälp vi konstruerar teoretiska 
modeller som kan studeras av andra och forskning som sådan kan definieras som ”en avancerad 
och systematiserad form av kommunikation specialister emellan” (Renberg, 2004: 9). Skrivandet 
är dels en problemlösningsprocess på olika nivåer men också en källa till 
problemlösningsmöjligheter. Siv Strömquist har i denna fråga yttrat följande: 
 
    Från inlärnings- och utvecklingssynpunkt är det oerhört värdefullt om eleverna ges tillfälle att skriftligt  
    formulera sig kring problemlösning eller sammanfattning, oavsett om ämnesområdet är historia,  
    svenska eller kemi. Skrivförmågan utvecklas och fördjupade kunskaper kommer på köpet – eller kanske  
    tvärtom! (Strömquist, 1988: 44). 
 
Att skriva är således också att verkligen kunskapa, kanske speciellt så om texterna skapas i ett 
meningsfyllt sammanhang där skribenten ser ett konkret mål och syfte med sin text, det vill säga 
att texten som produceras har ett reellt värde för eleven som höjer sig över de sedvanliga 
konstruerade textuppgifter som skolan vanligen tillhandahåller. Enligt en definition är elevens 
kunskap detsamma som vad eleven kan formulera med egna ord (Björk & Blomstrand, 2003). 
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Genom att skriva synliggörs och tillvaratas tankarna. När vi går tillbaka till vår text kan 
omformulera våra tankar, upptäcka nya associationsbanor och komma vidare i vårt tänkande: 
 
    Genom att skriva får vi ett djuplärande i stället för ett ytligt lärande, och det hjälper oss att göra  
    materialet eller stoffet till vårt eget. Skrivandet kan leda till nya kunskaper och insikter. Att skriva är en  
    viktig lärostrategi (Dysthe et al, 2002: 8).  
 
En skrivprocessorienterad syn står i många avseenden i konflikt med det synsätt som dagens 
skolan ytterst fotar på; nämligen det resultatinriktade. Lennart Björk och Ingegerd Blomstrand 
(1994) har åskådligt illustrerat skillnaden mellan den traditionella respektive den 
skrivprocessorienterade undervisningen, på ett sätt som på ett mer allmänt plan även kan sägas 
illustrera skillnaden mellan två grundläggande synsätt på undervisningen i skolan: det traditionellt 
resultatinriktade kontra det processorienterade. Enligt dem är den traditionella 
skrivundervisningen lärarcentrerad; lärarens roll är att ge uppgifter och sätta betyg, och eleven 
skriver med läraren som solitär mottagare vilken endast ger respons på slutprodukten. Den skriv 
processorienterade undervisningen däremot, är på motsatt sätt elevcentrerad; lärarens roll är att 
utgöra modell och hjälpa eleverna att öva sin skrivförmåga, låta eleverna skriva med olika 
mottagare, och där både lärare och elever ger textrespons under arbetsgången. Enligt Björk & 
Blomstrand (1994) innebär skrivprocessen en elevaktiverande pedagogik där läraren är en 
resursperson, men som bör balanseras mot lärarledda minilektioner. Denna motsättning 
påminner i många avseenden om Howard Gardners ”lärarklassifikation” i två grupper, med på 
ena sidan den mimiske läraren och på den andra den transformative kunskapsförmedlaren. 
Sammanför man modellerna ser man att den mimiske läraren har många gemensamma nämnare 
med det resultatinriktade synsättet på skolarbetet, medan den lärare som utgår från en 
transformativ undervisningssyn har mycket gemensamt med det skrivprocessorienterade 
synsättet. 
 
Man kan således se att den processorienterade synen på undervisningen står i ett 
motsatsförhållande till den konventionella undervisningssynen enligt vilken eleven ska 
reproducera lärarens vetande, och där föreläsningen – lektionen (lectio) – var den centrala 
överföringskanalen för denna kunskap (Stensmo, 1994). Motsättningen mellan resultatfokuserad 
(mimisk) kunskapssyn och processorienterad (transformativ) kunskapssyn är inte nödvändigtvis 
oöverbryggbar, tvärtom kompletterar de varandra, eftersom båda synsätten ger nödvändig 
underbyggnad och utbyggnad åt varandra: ingen processuell stoffbearbetning utan förmedlade 
rådata (lektioner, inläsning), ingen bra kunskapsutveckling utan en process (problematisering, 
respons, dialog, bearbetning).  
 
Men även den transformativa kunskapssynen måste inbegripa en mimisk nyans i undervisningen. 
Konventioner, ett vedertaget kunskapsunderlag – vi kan kalla det basalfakta – finns i alla ämnen, 
och vi måste alltid ta vår utgångspunkt i det vedertagna, även och kanske i synnerhet när det 
gäller språk, för att i nästa steg överhuvudtaget ha någonting att kunna ifrågasätta, bearbeta, 
omformulera, pröva, utvärdera och förhålla oss till. Den mimiske respektive transformative 
läraren är inga absoluta motsatser. Inte ens John Dewey, den sociokulturella läroteorins fader, 
förkastade den traditionella skolundervisningen; han betonade istället relationen mellan de två 
principerna, det fruktbara mötet mellan det gamla och det nya (Dysthe, 2000). 
 
Enligt den så kallade sociala konstruktivismen är kunskap något som konstrueras genom socialt 
samspel och inom ett kontext. Interaktion och samarbete betraktas som grundläggande för 
lärandet, inte bara som ett positivt element bland många andra i lärandemiljön. Kunskap 
distribueras mellan människor innanför en gemenskap: ”Den enskilde elevens förståelse blir 
fattigare och mer ofullständig om denne arbetar ensamma med samma stoff” (Dysthe, 2000: 
100). Den moderna skrivprocesspedagogiken tar i hög grad sin utgångspunkt i denna 
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teoribildning, vilket inte minst märks i responsmetodiken och tanken på klassrummet som en 
arena för dialog.  
 
 
1.3. Vad är skrivprocessen? 
Till att börja med bör man klargöra vad som överhuvudtaget menas med en processorienterad 
syn på skolarbetet, eftersom processen som pedagogisk utgångspunkt knappast är begränsad 
endast till skrivundervisningen, utan kan ligga till grund för all undervisning i skolan: ”Ett 
processorienterat arbets(skriv)sätt ger uttryck för en grundsyn; ’ett sätt att se på skrivande och 
skrivundervisning vilket genomsyrar hela undervisningen, oavsett ämne’ (Molloy, 1996: 30). När man talar 
om processorienterad skrivundervisning menar man således inte i första hand en metod utan ett 
övergripande synsätt eller en grundläggande inställning till skrivandet som sådant, där man ser 
skrivandet som den komplicerade process det faktiskt rör sig om. När det gäller tillämpningen av 
en processorienterad skrivundervisning är det således synen på skrivandet som en arbetsprocess 
som är det primära, och utifrån detta synsätt kan sedan vissa pedagogiska slutsatser dras 
(Strömquist, 1988). 
  
Strömquist (1988) visar att den forskning inom kognitionspsykologin och lingvistiken som 
bedrivits kring skrivandet som en mental textskapande process, tillsammans med den klassiska 
retorikens textbildningsmodell, har bidragit med det konkreta underlaget för den moderna 
skrivprocessbaserade synen. Vad denna forskning har visat är nämligen att skrivarbetet omfattar 
olika moment inom en relativt allmängiltig arbetsgång som alla skribenter måste ta sig igenom. 
Skrivprocessen kan således indelas i olika arbetsmetoder eller faser, som givetvis inte är strikt 
avgränsade från varandra. Skrivprocessen är i hög grad cyklisk, men för att göra processen 
åskådlig är den schematiska indelningen i tre moment mycket användbar, nämligen (1) den 
skrivförberedande fasen, (2) formuleringsfasen och (3) bearbetningsfasen. Här följer en kort 
beskrivning av vart och ett av momenten. 
 
 
1.3.1. Skrivförberedelsen. 
Först har vi således det skrivförberedande stadiet – som i sin tur kan indelas i tre faser: (1) 
tillhandahållandet av preciserade skrivuppgifter eller val av ämne, (2) stoffsamlandet och (3) 
materialets/textens disposition. Om denna del i skrivprocessen har man sagt att den är 
skrivarbetets svåraste och viktigaste moment (Teleman, 1989). Det första man bör göra är att se 
till att eleven har skrivandets meddelandefunktion klar för sig: 
 
    Man måste ju förstå varför man lär sig skriva, att det handlar om att överföra information av olika slag  
    till personer som man för stunden inte kan nå med det talade språket, att det handlar om att genom  
    skriften bevara tankar som annars skulle bli bortglömda (Strömquist, 1988: 33).  
 
Meddelandefunktionen är således a och o. Eleven, individen, ska kunna skriva för att 
kommunicera med såväl sig själv som med andra; skrivandet är en kommunikativ handling 
(Strömquist, 1988).  
 
Det är lärarens uppgift att ge eleven en preciserad skrivuppgift. Eleven måste beredas möjlighet 
att välja ett ämne att skriva om, formulera ett syfte med sin text och stipulera en mottagare. Som 
lärare måste jag förse eleven med följande fakta: ämne, syfte, mottagare. I denna fas är det viktigt 
att eleven blir medveten om nödvändigheten av att anpassa sitt skrivande till situationens krav 
(Strömquist, 1988). Eftersom min uppsats behandlar skrivprocessen på gymnasieskolan kan det 
vara en poäng att betona att gymnasieskolans kanske främsta ansvarsområde är att hjälpa eleverna 
att bli diskursiva skribenter och att skrivuppgifterna bör utgå ifrån elevens egna intresseområden: 
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    … framtiden kommer att ställa speciella krav på språkkompetens på dagens gymnasister, både som  
    arbetstagare och som samhällsmedborgare. Dessa krav gäller framför allt den utredande och   
    argumenterande bruksprosan, dvs. det diskursiva språk som präglar maktstrukturer i samhället. (Björk &  
    Blomstrand, 2003: 13). 
 
Den utredande/argumenterande framställningen bör rimligen betraktas som ett slutmål för 
gymnasieskolans språkutvecklande arbete (Hultman, 1989; Hammarbäck, 1989).  
 
I nästa steg kommer stoffsamlingen, där läraren bör visa på tillgängliga och tänkbara stoffkällor 
som lämpar sig för skrivuppgiften. Ett långsiktigt mål är ju att eleven under arbetets gång ska bli 
medveten och underkunnig om olika stoffsamlingsstrategier, och det kan ju röra sig om allt från 
flödesskrivning till källanskaffning inför historieuppsatsen. Skrivhämningar uppstår som regel när 
läraren förväntar sig att stoffet finns lagrat i delar av elevens hjärnor där det snabbt kan hämtas 
upp i medvetandet och omsättas i en text. Det är inte att undra på att eleverna många gånger 
protesterar med argument som ”Jag har ingenting att skriva om” eller ”Jag har ingen fantasi”. 
Förutsättningarna för ett lyckat skrivarbete blir givetvis större om skribenten har något att skriva 
om (Strömquist, 1988). Mycket stoff kan utvinnas genom dialog, diskussioner, rollspel och 
debatter i klassrummet. Förmodligen kan det sokratiska samtalet utgöra en utmärkt stoffalstrande 
källa (Lindström, 2000). Studier har visat att elever använder ett bredare språkregister i mindre 
grupper än i större då olika tankegångar ska utforskas, medan helklasserna domineras av ett 
konstaterande språkbruk med slutna påstående, två faktorer som bör beaktas vid organiserandet 
av kamratresponsen (Björk & Blomstrand, 1994). 
 
Den tredje och sista fasen i det första momenten är att ge stoffet struktur, det vill säga att 
disponera sin text. I denna fas kan responsarbetet komma in, både från läraren och 
klasskamraterna (Hoel, 2001). Det gäller att få eleven att utveckla sina tankar, exemplifiera och 
underbygga argument.  
 
Inför skrivandet måste eleven också få stifta bekantskap med olika texttyper så att han eller hon 
kan tillägna sig det Björk & Blomstrand (2003) kallar för texttypernas grundläggande syften, vilket 
kan jämställas med språkets basfunktioner, det vill säga: att utreda orsaker, att lösa problem och 
att argumentera. ”Det innebär bl.a. att t.ex. den argumenterande texttypen innehåller i princip 
samma mentala operationer i ämnet historia som den gör i svenska – och gäller vid ett 
gymnasium i Stockholm likaväl som i Karlstad och Göteborg” (Björk & Blomstrand, 2003: 15). 
Det är således mycket viktigt att eleven också får läsa under skolgången. Enligt kursplanen för 
svenska på gymnasiet ska språk och litteratur behandlas som en helhet. Där ges också svaret på 
varför det är av vikt för elevens skrivande att läsa; nämligen att de ät två sidor av samma mynt: 
 
    Kunskaper i och om språk och litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll. Litterära, språksociologiska  
    och språkteoretiska aspekter samspelar. Detta bidrar till ett fördjupat språkmedvetande och insikter i  
    hur man använder språket i olika sammanhang samt till en större förståelse av litteraturen och en  
    djupare kunskap om den (Kursplanen för Svenska A, B och C, 2002: 2). 
 
Poängen med att låta eleven läsa olika texttyper i syftet att främja skrivandet är att hon måste lära 
sig att se att det finns texter med olika kommunikativa syften. All litteraturläsning kan emellertid 
utgöra en fruktbar utgångspunkt för skrivande. Genom läsning skaffar vi oss tillgång till ett 
mönster eller – enligt kognitionspsykologerna – ett schema för hur olika texter vanligtvis är 
uppbyggda (sagor, facktexter, dikter, etc.). Tillgång till textmönster eller scheman utgör en 
förutsättning för framgångsrik läsinlärning; textmönstret utgör en del av förståelsen (Strömquist, 
1988). För både läsning och skrivning är det värdefullt om eleverna kommer i kontakt med så 
många textmönster som möjligt. På gymnasiet gör sig behovet av andra textmönster än sagor 
gällande. Det diskursiva skrivandet ställer krav på skribenten som blir svåra att leva upp till för 
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den som endast fått läsa berättande texter. Det gäller att förse eleverna med scheman för andra 
texttyper, t.ex. läroböcker, dagstidningar, och att läsningen får ett ordentligt utrymme vid 
planeringen av svenskundervisningen (Strömquist, 1988: 69). Läsning ger text och det ena är 
tvivelsutan avhängigt det andra. Det som återstår är för läraren att skapa en rimlig balans mellan 
läsning och skrivning i undervisningen (Elbow, 2000). 
 
 
1.3.2. Formuleringsfasen 
Under denna fas ska skribenten börja utforma sin text utifrån det förarbete han eller hon gjort 
under föregående fas. Ett av nyckelorden under detta moment är tid. Eleverna måste få tid att 
skriva. Tidsaspekten kan man se på med olika ögon; strikt tidsbegränsade skrivuppgifter kan 
främja kreativiteten hos många, samtidigt som större skrivuppgifter kräver längre tid.  
 
Det är viktigt att eleven får öva sin förmåga att se sammanhang i texten, att se relationen mellan 
delarna och helheten (Björk & Blomstrand, 1994). Man bör diskutera textens övergripande 
struktur och helhet: Är den tillräckligt väl sammanhållen? Men det kan här vara på sin plats att 
med Siv Strömquists ord återigen poängtera skrivprocessens cykliska natur: 
 
    Skrivprocessen är cyklisk, och det gäller på såväl textens mikro- som makroplan, d.v.s. från de enskilda  
    meningarna till textens struktur som växer fram efter hand. Även om vår plan före skrivandet kan  
    förefalla tydlig är den som regel inte klar förrän skrivandet är avslutat – då först framträder  
    textstrukturen. Under produktionsfasen kan nämligen ändringar ske hela tiden (Strömquist, 1988: 68). 
 
Genom responsarbete kan man under denna fas också inbegripa skrivandets formella sida, som 
betyder att man för in språkriktighetsaspekter på elevtexten: ”Information om skriftspråkets 
normer ska ges i sitt rätta sammanhang och kopplas till elevens egen textproduktion” 
(Strömquist, 1988: 76). Däremot bör den ”rättning” som sker vara såväl konstruktiv som selektiv. 
Man måste ha i åtanke att det är innehållet som är textens huvudsak och att formuleringen är 
medlet för att kommunicera innehållet. Det selektiva rättandet tar hänsyn till den enskilde 
skribenten och ska individanpassas. Texten får inte tyngas av lärarens illröda rättarpenna.  
 
 
1.3.3. Bearbetning 
Språkriktighetsaspekten löper givetvis också in i skrivarbetets tredje och sista fas, även om man 
primärt måste fokusera det skribenten vill kommunicera, själva innehållet. Man bör lyfta fram en 
läsare för eleven och be denne att identifiera sig med läsarens okunnighet och övertyga eleven om 
hur intresserad läsaren är av just hans eller hennes åsikter (Hammarbäck, 1989).  
 
I bearbetningsfasen är respons nyckelordet vars övergripande syfte är att göra skribenten mer 
mottagarmedveten så att denne kan utveckla textens innehåll (Dysthe, 2003; Hoel, 2001). 
Skribenten ska få chansen att utveckla sin text på bästa sätt, och att få direkt återkoppling på det 
man skrivit är det effektivaste sättet att lära sig något (Renberg, 2004). Bo Renberg (2002) har 
konkretiserat fem grundläggande förutsättningar för en god och fungerande kamratrespons: (1) 
det måste finnas trygghet och förtroende i gruppen, (2) responsen måste ha ett positivt och 
konstruktivt syfte, (3) responsen ska vara specifik och knyta an till konkreta inslag i texten, (4) 
responsen ska vara anpassad till skrivprocessen (från helhet till delarna, från innehåll till form) 
och (5) responsen bör med fördel formuleras i frågeform. 
 
I responsarbetets inledningsskede bör framförallt två aspekter på elevtexten betonas: (1) 
konkretisering, det vill säga att få eleven att utveckla sina tankegångar, och (2) textsyfte, där man 
medvetandegör eleven om att allt i texten ska vara relaterat till dess syfte. I slutändan är det dock 
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respons på textens idéinnehåll och strukturen av detta innehåll som är det viktigaste (Björk & 
Blomstrand, 2003). Björk & Blomstrand (1994) listar de tre principiella bearbetningspunkterna 
vid textrespons: 
 
1. Innehållet 
2. Dispositionen (och sammanhanget) 
3. Språkriktighetsaspekter 
 
Genom att ställa frågor till elevens text med sikte på dess innehåll är syftet att försöka ge 
skribenten nya ingångar och infallsvinklar till sitt ämne. Det yttersta målet med skrivprocessen är 
att eleven, tack vare responsarbetet, ska erövra responstänkandet och kritiskt kunna bedöma sin 
egen text (Björk & Blomstrand, 1994; Strömquist, 1988).1 Kamratresponsen är emellertid inte 
oproblematisk, och Gunilla Molloy har påpekat denna del av skrivprocessen som den svagaste 
länken (Molloy, 1996), en erfarenhet som dessvärre inte verkar vara helt ovanlig (Renberg, 2002). 
Faktorerna till varför kamratresponsen ibland misslyckas kan vara många, men det finns också 
många goda idéer om hur man kan övervinna dem. Forskarna tycks emellertid vara överens om 
att det viktigaste för allt framgångsrikt responsarbete – och givetvis klassrumsdialogen i stort – är 
att underbygga ett tryggt och förtroendefullt klassrumsklimat med en dialog mellan lärare och 
elever samt elever och elever. Det handlar om – för att tala med Caroline Liberg (2000) – att 
skapa ett levande språkrum för eleverna, inte bara i svenska, men i alla ämnen.  
 
Vikten av ett tryggt, dialogiskt klassrumsklimat för en fungerande kamratrespons kan inte nog 
understrykas; dess grundtanke är i princip att ”ju fler röster som blir hörda, desto fler 
erfarenheter kan alla få ta del av” (Molloy, 1996: 10). Undersökningar har emellertid visat att 
läraren ofta talar två tredjedelar av tiden i de flesta klassrum, varför införandet av ett dialogiskt 
klassrum innebär en rejäl omsvängning för såväl lärare som elever. Olga Dysthe (refererad av 
Molloy, 1996) poängterar att den största tyngden för allt lärande sker i samspelet mellan 
skrivande och samtal. I samtal med läraren eller klasskamraterna kan ord och uttryck avlyssnas 
eller ifrågasättas; nya begrepp kan undersökas i syftet att konstruera en mening kring ny kunskap; 
vad som är ”nytt” kan falla på plats bredvid det som är ”gammalt”: 
 
    När eleverna använder sitt eget språk då de skall erövra ny kunskap innebär det att det ”nya” också kan  
    bli det ”egna”. Elevernas förmåga att med egna ord beskriva ny kunskap – eller vad de uppfattat att  
    undervisningen handlat om – är förmodligen den bästa utvärderingen på att de verkligen också har  
    förstått ett innehåll. Ny forskning pekar mot en klassrumskultur som bygger på mycket skrivande,  
    mycket samtalande och ett eget kunskapssökande […] I samtalet utvecklas språket (Molloy, 1996: 155).  
 
Det handlar också om att etablera en levande språkkultur i klassrummet där eleverna vågar 
kunskapa med språket. Oavsett hur rutinerade vi är som skribenter är vi alltid sårbara och 
utlämnade när vi delar med oss av våra texter. Just därför måste läraren göra responssituationen 
mindre hotfull (Dysthe, 2002). Några riktlinjer för vilka regler som läraren bör förankra i 
skrivargrupperna kan enligt ett förslag (Dysthe et al, 2002) se ut på följande sätt: Läraren ska  
 

• skapa trygghet genom att gruppen får regler att förhålla sig till och som deltagarna är 
införstådda med. 

                                                 
1 I Tanke- och skrivprocesser (lärarboken) av Björk & Blomstrand (1994) presenteras olika textbearbetningsstrategier och 
responsmallar för olika texttyper. En uppdaterad version finns i samma författarpars senaste skrivprocessuella 
läromedel, Tänka, tala, skriva (2003) med både lärarhäfte och elevbok i dubbel uppsättning, den ena för de 
studieförberedande programmen, den andra för de yrkesförberedande. Elevböckerna innehåller förutom 
responsmallar, ofta uppställda i frågeform, även exempel på hur en skriftlig kamratrespons kan se ut. De flesta 
forskare tycks vara överens om lämpligheten i att åtminstone i inledningsskedet av skrivprocessarbetet förse eleverna 
med färdiga mallar för kamratbearbetning. 
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• se till att alla kommer till tals. 
• se till att känslorna hålls under kontroll så att inte angrepps- och försvarssituationer 

uppstår. 
• se till att deltagarna håller sig till uppgiften och inte pratar om ovidkommande saker. 
• se till att deltagarna lyssnar på varandra. 

 
I inledningsskedet av ett skrivprocessarbete bör man lämpligen låta eleverna ge respons parvis 
(Strömquist, 1988). En responsgrupp anses annars idealt bestå av tre till fem personer (Dysthe et 
al, 2002). Tanken om responsgrupper återknyter direkt till den sociokulturella teorin; gruppen 
fungerar som ”överförd inlärning”, det vill säga att kunskapen först uppstår i gruppen men att 
den enskilde eleven, när hon fortsätter att arbeta med sin text, övertar strategierna (Dysthe, 2000). 
Syftet med det dialogiska klassrummet är således att skapa en trygg grogrund för varje enskild 
elev att våga kunskapa med språket tillsammans med sina medaktörer i klassrummet. 
 
 
1.4  Varför skrivprocessen? 
Enligt Gunilla Molloy (1996) är en av skrivprocessens främsta fördelar att den processorienterade 
pedagogiken som sådan innebär en ständigt pågående diagnos där både läraren och eleven kan se 
den språkliga utvecklingen. Ett skrivprocessarbete innebär att man kan följa elevens 
kunskapsutveckling, hur denne rört sig från punkt a till punkt b och vad som hänt däremellan. 
Hela tiden är läraren med på denna resa. Men också klasskamraterna har sin plats i denna process. 
Skrivprocessens styrka är att den ser såväl den individuella utvecklingen som det sociala samspel i 
klassrummet där kunskapande sker genom dialog. Olga Dysthe har tillsammans med Frøydis 
Hertzberg och Torlaug Løkensgard Hoel (2002) har slagit fast att det diskursiva, 
processorienterade skrivandet bland annat bygger på följande grundantaganden: 
 

• Att skriva är att delta i ett samtal. 
• Man lär sig genom att läsa och skriva. 
• Man lär sig både ett ämne och att skriva facktexter genom att samarbeta med andra 

 
Genom responsarbetet får eleverna möjligheten att fokusera såväl egna som andras texter. Eleven 
utvecklar i bästa fall en förmåga att reflektera över sin egen arbetsprocess istället för att ensidigt 
stirra på betygen. I slutändan får eleven förhoppningsvis också upp ögonen för hur det 
processbaserade skrivandet ”inte bara förbättrar språket men också deras tänkande” (Molloy, 
1996: 31). Skrivprocessmetodiken kan således sägas svara mot den syn på sambandet mellan 
språk och kunskap som uttrycks i den inledningsvis citerade kursplanen (1.1). 
 
 
1.4. Skrivprocessen i punkter 
För att sammanfatta den processbaserade skrivpedagogikens grundstomme kan man 
åskådliggörande den i en punktuppställning. Läraren bör: 
 

• Underbygga ett tryggt och dialogiskt klassrumsklimat.  
• Skapa förståelse för det intima sambandet mellan skrivande och kunskapande och dess 

koppling till den sociala interaktionen; att kunskap och språk skapas i ett socialt 
sammanhang.   

• Skrivpedagogen måste se såväl individen som gruppen och arbeta utifrån dem.   
• Ge eleven medvetenhet om skrivsituationen; syftet med skrivandet, vem eller vilka som är 

mottagare. 
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• Ge eleven ett ämne eller stoff för skrivuppgiften, alternativt visa på möjliga 
stoffsamlingsstrategier. 

• Ge eleven text- och genremedvetenhet genom läsning av representativa texter. 
• Visa hur texter kan struktureras. 
• Ge eleven tid att skriva. 
• Organisera kamratrespons. 
• Förse eleverna med responsmodeller. 
• Ge respons i första hand på textinnehåll, det som meddelas, för att därigenom stärka 

elevens mottagarmedvetenhet. Betona textens kommunikativa syfte. 
• Visa att skrivandet är cykliskt; att skrivande är en utvecklingsprocess; flytta fokus från 

slutproduktsfixering till bearbetning och utbyggnad av textutkast.  
• Visa på betydelsen av formalia: ordval, rättstavning, interpunktion, referenser m.m.  

 
Målet med skrivprocessen är ju att den enskilde eleven i slutändan ska internalisera 
”responstänkandet”, att överta lärarens och kamraternas responsmodeller och arbeta vidare som 
solitär skribent och ställa de relevanta frågorna till sina egna texter.  
 
 

2. Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka några svensklärares syn på skrivundervisning och 
relatera detta synsätt till den processorienterade skrivpedagogiken.  
 
 

3. Metod 
Då avsikten med denna studie var att undersöka några svensklärares syn på skrivundervisning 
och relatera resultatet till forskningsbakgrunden valde jag som metod att genomföra öppna 
intervjuer med svensklärare på gymnasiet med erfarenhet av skrivprocessorienterad undervisning. 
Genom den öppna intervjun var min avsikt att låta respondenten, i det här fallet svenskläraren, 
beskriva och resonera kring sin syn på skrivprocessen. Jag ville veta hur de i olika avseenden 
uppfattar skrivande och skrivundervisning.  
 
 
3.1. Intervjumetod 
Valet av öppna intervjuer innebar således att jag ställde få men breda frågor. Dessa uppbackades 
med ett batteri av följdfrågor som jag tillgrep om jag behövde inringa vissa bestämda fenomen 
som respondenten inte berörde, men som förknippas med skrivprocessen. Huvudavsikten var 
emellertid att fördjupa mig i ”det som respondenten finner meningsfullt” (Lantz, 1993: 21). Det 
jag ville ta del av var ”lärarberättelser”, det vill säga beskrivningar av några gymnasielärares 
erfarenheter av att arbeta med skrivundervisning utifrån en processorienterad syn på lärande. Jag 
ville ta del av lärarens ”livsvärld” och detta innebar att jag lät den intervjuade läraren spontant 
berätta om ”vad hon upplever, känner och gör i förhållande till ett ämne” (Kvale, 1997: 171). 
Detta är också anledningen till varför jag inte valde att göra strukturerade intervjuer; jag ville helt 
enkelt inte göra en för hård styrning av innehållet i lärarnas berättelser. När jag utarbetade 
intervjufrågorna följde jag Annika Lantz’ (1993) modell för den öppna intervjuformens 
planläggning. Jag ville ringa in lärarens syn på skrivprocessen. Jag formulerade tre huvudfrågor 
för detta ändamål: 
 
1. Vad är skrivprocessen enligt dig? Genom denna fråga ville jag låta läraren definiera begreppet 
skrivprocess och fånga in de implikationer ordet hade för henne.  
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2. Vilka för- och nackdelar upplever du med ett skrivprocessorienterat arbetssätt? Genom denna fråga ville 
jag få en inblick i hur läraren upplevde utfallen av en processbaserad undervisningsmetod i det 
konkreta undervisningsarbetet.  
 
3. Hur ska man lösa de problem du stött på? Alternativt: Hur har du löst dem? Genom denna fråga ville 
jag ta reda på hur läraren såg på sina möjligheter att lösa de eventuella problem hon stött på 
under sitt arbete – eller om hon löst dem och i så fall hur. 
 
Genom dessa tre frågor ville jag fånga in ett ”före”, det vill säga: vilket synsätt läraren har på 
skrivprocessen (det är ju avgörande för vad som händer i undervisningen), ett ”under”, det vill 
säga: vad som händer – positivt och negativt – i det konkreta skrivprocessarbetet, och ett ”efter”, 
det vill säga: hur läraren ser på de svårigheter som hon eventuellt möter och hur hon anser att 
dessa bör tacklas. Tanken med frågorna var att de skulle utgöra en sluten cirkel runt lärarens 
skrivprocessarbete, från synsättet till det konkreta resultatet och utvärderingen av detta. 
Frågeformuläret för intervjuerna är bifogade som bilaga 1.  
 
 
3.2. Urval 
För att inte råka i en situation där jag satt med ett oöverskådligt och därmed ohanterligt material 
på grund av den begränsade tiden till förfogande för studien, valde jag att begränsa antalet 
intervjuobjekt för studien till fyra. Det primära kriterium som låg till grund för valet av 
respondenter var givetvis att hon hade erfarenhet av att jobba med skrivprocessen i sin 
undervisning. Jag fick kontakt med de intervjuade lärarna under en av mina verksamhetsförlagda 
utbildningsperioder. Undersökningen utfördes under november månad 2004 på två 
gymnasieskolor: Björknässkolan (Bodens kommun) och Hackspettens gymnasieskola (Luleå 
kommun). Lärarna undervisade på följande program: idrottsprogrammet, samhällsprogrammet, 
naturvetarprogrammet, transportprogrammet, komvux och det individuella programmet. Tre av 
lärarna var utexaminerade gymnasielärare i svenskämnet och en var utexaminerad specialpedagog, 
inte språklärare, men med gymnasieskolan som arbetsplats. Samtliga lärare har fått fingerade 
namn för att garantera deras anonymitet. 
 
 
3.3. Genomförande 
Intervjuerna genomfördes och dokumenterades genom att jag ställde frågor, lyssnade och 
antecknade. Metoden är inte oproblematisk. Annika Lantz (1993) understryker att den kräver 
skicklighet, eftersom riskerna är många. Steinar Kvale menar emellertid att intervjuarens ”aktiva 
lyssnande och erinring kan i det idealiska fallet också fungera som ett selektivt filter, som bevarar 
just de innebörder som är väsentliga för undersökningens ämne och syfte” (Kvale, 1997: 148). 
Intervjufrågorna finns sist i denna uppsats (bilaga 1); det är viktigt att poängtera, dock, att 
underfrågorna togs upp som relevanta följdfrågor; tyngdpunkten låg vid varje intervjusituation på 
mina tre huvudfrågor. 
 
Jag genomförde intervjuerna under tidsbegränsning: 25 minuter. Jag antecknade i så fullständiga 
meningar som möjligt, men tog ibland bara ned sådant som jag upplevde var bärande nyckelord i 
respondentens resonemang. När respondenten hade en mycket klart formulerad uppfattning i 
olika frågor kunde jag ordagrant diktera deras utsago, tack vare att de kunde återupprepa det 
sagda tills jag hade fäst det ordagrant på papper. Jag återupprepade sedan det nedskrivna för att få 
respondentens bekräftelse på att jag rätt fått ned hennes ord.  
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3.4. Resultatpresentation och analysmetod 
Intervjuanteckningarna skrev jag in på dator och ordnade lärarens berättelser i tre kategorier som 
följer mina tre huvudfrågor: synen på skrivprocessen, dess för- och nackdelar samt hur man 
eventuellt ska lösa problemen. I resultatpresentationen presenteras varje intervju för sig i tredje 
person där jag ger en koncentrerad version av de svar jag fick. Jag eftersträvar givetvis att – för att 
låna ett uttryck av Annika Lantz (1993) – skapa ”en god gestalt”, det vill säga en förståelig och 
konsistent helhet av varje intervju. Ur detta material har jag sedan försökt utmejsla några 
nyckelaspekter. Allt är inte föremål för analys och i första ledet reduceras det som är irrelevant 
för frågeställningen bort.  
 
Min analysmetod innebär att jag läser igenom intervjuerna, skaffar mig ett allmänt intryck och går 
sedan tillbaka till särskilda avsnitt, gör djupare tolkningar av speciella yttranden. Fördelen med en 
sådan intervjuanalys är enligt Kvale att man i intervjuer som vid en första genomläsning inte 
avger någon samlad innebörd kan ”finna förbindelser och strukturer som får betydelser för 
forskningsprojektet” (Kvale, 1997: 184).  
 
 

4. Resultat 
 
4.1. Annika, gymnasielärare i svenska 
Skrivprocessen enligt Annika handlar om att försöka få eleven att förstå att det är vägen till målet 
som är det viktiga, att stanna upp och fokusera kladden, textutkastet, som någonting som måste 
bearbetas och byggas på. I den konkreta undervisningssituationen börjar Annika oftast med att 
låta eleverna studera noveller och andra texttyper och lägger tyngdpunkten på inledningen och 
avslutningen. Ibland visar hon bilder (porträtt, tavlor) för eleverna och låter dem beskriva dessa; 
ibland låter hon dem gå ut på staden där de får träna sig att beskriva vad de ser och upplever. 
Grovt sett vill hon att elevens text ska innehålla en inledning, en beskrivning och en avslutning. 
Eleverna är hänvisade till att skriva på lektionstid under vilken de också får ge varandra 
kamratrespons i grupper på deras texter som får läsas högt; de följer de punkter får respons som 
finns i läromedlet.2 På min fråga om hon låter ett processorienterat arbetssätt genomsyra även 
andra delar av svenskundervisningen svarade hon, att arbetssättet endast förekommer i för 
ändamålet strängt avgränsade moment. Hon tillämpar inte en processbaserad pedagogik, 
exempelvis respons, i andra sammanhang. 
 
Annika upplever att de elever som ser resultat av sina mödor ofta blir mycket nöjda. De känner 
sig ofta angelägna om lärarkommentarerna. Vissa elever har arbetat processorienterat tidigare, 
men det är inte någonting som hon specifikt brukar undersöka. Annika har aldrig frågat sina 
elever om de ser en skillnad mellan processorienterat skrivande och slutproduktsskrivande. 
Frågan har aldrig väckts men vår intervju, hävdade hon, inspirerade henne till att göra det i 
fortsättningen. Undervisningen låter hon eleverna utvärdera en gång per termin, inte efter varje 
avslutat moment. 
 
Hon har upplevt många problem med processorienterad skrivundervisning. Under vår intervju 
gav hon flera gånger uttryck för ståndpunkten att ”eleverna inte förstår vad skrivprocessen är”, 
och ställde öppet frågan: Hur ska man få eleverna att förstå skrivprocessen? En majoritet av 
eleverna har sällan med sig sina bearbetade textutkast, och det är en bild som Annika ständigt får 
verifierad av sina kollegor och många har helt slutat att jobba med skrivprocessen. Eleven 
motiverar ofta sin underlåtenhet att medföra texten med glömska eller på att texten finns hemma 

                                                 
2 Lennart Waje och Svante Skoglund, Svenska timmar: Språket A+B, Gleerups: Malmö 2003, s. 65-101. 
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på datorn. Annika är överhuvudtaget skeptisk till datorn som verktyg vid skrivprocessen, dels 
därför att man inte kan följa processen i en färdig utskrift – vilket man kan i deras kladdar (som 
ofta är ”bortkastade” och därför aldrig når lärarens ögon) – dels för att man blir misstänksam 
mot den färdiga datorutskriften: Är detta elevens text, eller någon annans? Det är svårt att göra 
processen synlig när datorer används. Men hon ser en tänkbar lösning på svårigheterna härvidlag:  
 
    Problemet med datorutskrifter skulle kunna lösas om de kunde skriva i ett datarum där jag som lärare  
    samtidigt kunde gå runt och se vad de gör.3
 
Annika ser orsaken till varför processbaserad skrivundervisning inte fungerar primärt i de stora 
klasserna; skrivprocessen kräver mindre klasser om eleven ska våga ge och ta respons, för det gör 
man inte i en klass på 30 elever. Hon anser att det finns en utbredd rädsla bland eleverna för att 
lämna ut sig, något hon brukar lösa med att låta eleverna själva välja om de vill läsa för varandra 
och ge respons, men det är upp till var och en. Annika har dock ingen uppfattning om hur det 
fungerar i praktiken, det vill säga om eleven uppfattar att situationen är skrivutvecklande; hon har 
inte utvärderat metoden. Hon upplever dock att eleverna alltid tycker att lärarens åsikter om 
texten är viktigast. Lärarens arbetsbörda blir också orimlig under skrivprocessarbete anser hon: 
har man två klasser i svenska kan man mitt vad det är sitta där med 60 noveller som kräver 
respons. Man vill gärna ge varje elev mycket respons, mer än vad man hinner och kan. 
 
 

4.2. Gunilla, gymnasielärare i Svenska 
Gunilla hade en mycket klar och bestämd uppfattning om skrivprocessen som hon, då vår 
intervju började, lade fast i tre konkreta punkter: 
 
    För det första: En elev skriver någonting. För det andra: De läser varandras texter, kommenterar och  
    tar till vara varandras synpunkter. Sedan rättar de om det behövs. För det tredje: de lämnar in texten  
    och då skriver jag som lärare mina kommentarer. Det är skrivprocessen. Svårare eller mer komplicerat  
    är det inte, och jag förstår inte varför det ska behöva skrivas en massa böcker om detta. Skrivprocessen  
    är för mig någonting alldeles självklart.4
 
Gunilla hade således inte formulerat något medvetet förhållningssätt till en processorienterad 
undervisningssyn eftersom hon ser den som helt naturlig i undervisningssammanhang. Däremot 
upplever hon att problem givetvis förekommer när man arbetar processbaserat. Det Gunilla 
upplever som svårast är att få eleverna att våga vara kritisk gentemot varandras texter; de är rädda 
för att visa andra vad de skrivit. En stor nackdel, menar Gunilla, är också att eleverna inte skriver 
under speciellt långa perioder, skrivmomenten är korta, och det innebär att de inte hinner 
anamma arbetssättet. Sedan Svenska C infördes på Samhällsprogrammet hoppas hon att det ska 
börja fungera bättre. Hon menar att processen fungerar då eleverna börjar få responsvana. Ett 
vanligt problem är också enligt Gunilla att eleven ofta är mycket skribentcentrerad; de glömmer 
mottagarfunktionen och målgruppen, trots att man ständigt poängterar vikten av detta för dem.  
 
Responsmetodik brukar Gunilla också använda vid muntlig framställning och talövning. Den 
normala arbetsgången är att hon låter alla göra sin framställning samtidigt som alla i klassen 
noterar vad som är bra i varje framförande i syftet att ”knycka idéerna”. När framförandena är 
klara ställer hon följande fråga till klassen: ”Vilket anförande minns ni bäst?” och ”Varför?” Då 
brukar klassen samfällt komma fram till vilka knep som fungerade och dessa samlar man ihop 
och ”knycker”. De diskuterar inte det dåliga utan ger endast positiv respons. När de diskuterar 

                                                 
3 Int 04-11-25 
4 Int 04-11-25 
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kring vad som bör undvikas sker det i allmänna ordalag utan att knyta det till specifika 
elevframföranden.  
 
Gunilla brukar låta utvärderingen av undervisningen ske muntligt. Hennes erfarenhet är dock att 
eleverna generellt bara ger positiva omdömen och undviker negativ kritik.  
 
 
4.3. Marianne, specialpedagog på gymnasiet 
Eftersom Marianne är utbildad specialpedagog till skillnad från de andra intervjuobjekten i min 
undersökning bad jag henne först berätta om sina arbetsuppgifter. Dessa består, berättar hon, i 
handledning av enskilda elever, konsultationer, utforma åtgärdsprogram, utföra pedagogiska 
texter och föreslå lämpliga åtgärder när särskilda behov finns. Framförallt undersöker hon vad 
som sker i undervisningssituationen. De elevgrupper hon jobbar med har ofta svårt med 
problemlösning och att strukturera läsandet.  
 
För henne är det viktigt att eleven får arbeta med en text som han eller hon själv har skrivit och 
att en vuxen ställer frågor till denna text. Hon uppmanar alltid eleverna att spara sina kladdar 
eftersom processen åskådliggörs i dessa. Skrivprocesspedagogikens metoder använder hon vid 
behov, inte regelbundet, eftersom hennes elever ofta också behöver annan hjälp. Men idealet 
säger hon vore att jobba processorienterat konstant. Marianne framhåller vikten av ett 
processbaserat synsätt i alla undervisningssituationer. Det handlar om att ge respons, att ställa 
frågor, och det gäller alla ämnen. 
  
    Man ska alltid ställa frågor i alla ämnen, och så skulle det vara överallt, jämnt, i allt du gör som lärare.  
    Många som arbetar i skolan går i ullstrumpor och jag efterlyser fler och bredare pedagogiska  
    diskussioner.5
 
Marianne ser helst att det hade funnits en skrivarstuga centralt belägen i skolan, där lärare alltid 
finns tillgängliga. Dit kan eleven komma, oavsett program eller ämne, med sina texter som han 
eller hon arbetar med i sina ämnen för att få skrivstöd och respons. Skrivarstugans lärare, menar 
hon, skulle inte behöva ämneskompetens: ”Det är en fördel om man kan ställa de naiva, 
okunniga frågorna till texten”.6  
 
Marianne upplever att eleverna förstår syftet med det skrivprocessbaserade arbetet: ”Genom att 
upptäcka att läraren inte förstår saker i deras text blir de medvetna om mottagarfunktionen”.7 
Hon tycker generellt att det fungerar bra att jobba med skrivprocessen, men framhåller att detta 
nog beror på hennes möjligheter att jobba på individnivå med eleverna; hon kan hämta dem från 
ordinarie lektionstimmar och sitta ned speciellt med den enskilda eleven. Däremot ser hon inga 
praktiska möjligheter att arbete med skrivprocessen i hela klasser. Skrivprocessarbetet sker på 
individnivå och är knappast möjligt att organisera i större grupper. 
 
Skrivprocessens svagaste länk är enligt Marianne kamratresponsen. Hon har genom åren märkt 
att när en elev själv har svårt för att skriva, kan han eller hon ofta vara fruktansvärt kritiska mot 
sina kamrater.  
 
 

                                                 
5 Int 04-11-26 
6 Int 04-11-26 
7 Int 04-11-26 
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4.4. Lisa, gymnasielärare i svenska 
Lisa ser skrivprocessen i allt. Processen är inte ett enskilt moment i undervisningen utan något 
som hon integrerar i all annan svenskundervisning, exempelvis ger hon respons på elevernas 
filmrecensioner och andra typer av skrivuppgifter som inte är direkt kopplade till specifika 
skrivmoment. Hon korrigerar elevernas skrivuppgifter och förväntar sig att de tar med en 
omarbetad version till nästa lektionstillfälle. Enligt Lisa uppfattar eleverna dessvärre responsen 
som kritik och inte som en hjälp framåt:  
 
    De saknar erfarenhet att inse att man måste omarbeta en text. Det har delvis med deras ålder att göra;  
    allt ska gå så fort. De förstår inte varför deras första versioner inte duger. Jag uppmanar alltid eleverna  
    att ge varandra feedback på deras arbeten; den bästa responsen får de av sina kompisar och föräldrar;  
    det är inte fusk att använda sig av dem.8
 
Enligt Lisa är eleverna, och speciellt då de som läser på naturvetenskapligt program, 
betygsfixerade, och därför upplever hon en större framgång med skrivprocessen där. På andra 
program däremot, som exempelvis Transportprogrammet, möts metoden av idel oförstående. 
Elevkommentarer av typen ”vad ska man med det här till?” är inte ovanliga enligt hennes 
erfarenhet, och den textrespons hon ger bemöts med kommenterar av typen ”Du bara gnäller”. 
Lisa har heller aldrig påträffat något användbart läromedel om skrivprocessen och säger att även 
om hon så hade gjort, råder i nuläget köpstopp på skolan. Lisa har aldrig introducerat 
skrivprocessen som sådan för en klass:  
 
    Det har aldrig varit ett uttalat syfte, och det kan nog vara en brist att jag aldrig förklarat processen. Med  
    nästa nya klass kommer jag att presentera skrivprocessen som en genomgående metod under deras  
    svenskastudier och att målet är att förbättra deras språk.9
 
Hon utvärderar undervisningen som regel bara en gång per termin med eleverna (före jul, och 
före sommaruppehåll). 
 
 

5. Resultatdiskussion 
 
5.1. Reliabilitet och validitet 
När det gäller validiteten i mitt arbete bedömer jag den som mycket god, kanske tack vare att jag 
ställde väldigt öppna frågor som ringade in lärarens upplevelse och erfarenhet av en 
processbaserad skrivundervisning, från synsätt till det konkreta undervisningsresultatet. Däremot 
upplevde jag inte att alla mina potentiella följdfrågor var relevanta. 
 
Vad reliabiliteten gäller, det vill säga vilka faktorer som påverkat mitt resultat, gjorde jag en 
observation redan under genomförandet av intervjuerna; nämligen att vissa av mina frågor hade 
en besvärande effekt på respondenten. Ibland ställde jag frågor som synbarligen vädjade till 
intervjuobjektets ”dåliga samvete”, hon blev medvetandegjord om vissa ”brister” i sin egen syn 
eller praktik; det hände att respondenten harklade sig, svajade på rösten, gjorde några 
oregelbundna språng i meningsflödet innan hon landade tillbaka i en slutsats; ofta dock en helt 
ärlig sådan, där hon medgav att frågan satte lyktan på en aspekt i hennes verksamhet som hon 
försummat i någon grad. I detta avseende blottläggs den öppna intervjuformens fördel, eftersom 
den till skillnad från den strukturerade intervjun, ger mig som forskare möjlighet att observera det 
psykologiska spelet i intervjusituationen, vilket i sig kan erbjuda intressanta tolkningsmöjligheter. 
                                                 
8 Int 04-11-30 
9 Int 04-11-30 
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Jag tror dock att bandupptagningar av intervjuerna hade ökat reliabiliteten; med sådana till hands 
hade jag kunnat gå tillbaka till samtalet och göra mer säkra konstateringar av var och när läraren 
ger svävande eller osäkra svar. Den öppna intervjuformen innebär en situation som kan utveckla 
ny förståelse för det ämne som behandlas, inte bara hos intervjuaren men även hos 
respondenten. Risken finns emellertid att respondenten svarar på vissa frågor som hon känner att 
hon borde svara även om svaret inte står i överensstämmelse med verkligheten. Den risken torde 
emellertid löpa genom de flesta intervjuformer. 
 
Sett till mitt syfte med uppsatsen har nog den valda metoden varit tillräcklig; jag har fått in ett 
material som är möjligt att utvinna en kvalitativ analys och slutsats ifrån. Det hade kanske inte 
varit ointressant med också en kvantitativ aspekt i detta fall, men ett sådant projekt hade lätt vuxit 
över bräddarna, och ligger enligt min mening bortom horisonten för en C-uppsats (se vidare 
5.4.).  
 
  
5.2. Synsätt 
Resultatpresentationen visar en stor bredd i synen på processen. Enligt Annika handlar 
skrivprocessen om att försöka få eleven att förstå att det är vägen till målet som är det viktiga, 
inte målet i sig. Eleven måste lära sig att se den första textversionen som en kladd vilken ska 
bearbetas, byggas på och förbättras – allt genom respons från såväl läraren som klasskamraterna. 
Det processorienterade arbetssättet använder hon dock i begränsad utsträckning, koncentrerat till 
endast de specifika skrivmomenten. Hon tillämpar således inte en processbaserad pedagogik i 
andra undervisningssammanhang utanför just specifikt skrivprocessen. Gunillas synsätt skiljer sig 
inte på något avgörande sätt från Annikas, men hon är mer pregnant i sin beskrivning av 
processen; hon gav tre klara punkter: skriva utkast, ge kamratrespons och bearbeta, samt 
avslutande lärarrespons. Gunilla använde emellertid den skrivprocessens responsmodell också vid 
retorikmomenten, vilket gör att hennes tillämpning av metoden är bredare än Annikas. Både 
Annikas och Gunillas synsätt överensstämmer således, åtminstone vad gäller medvetenheten om 
skrivprocessens responsdel, med den beskrivning av den processbaserade synen på 
skrivundervisning som tecknats i forskningsbakgrunden (1.3.). Däremot är deras tillämpning av 
en processbaserad pedagogik insnävat till isolerade moment i deras övergripande undervisning.  
 
Lisa ser å andra sidan skrivprocessen i alla delar av svenskundervisningen; processen är inte ett 
enskilt moment; hon ger respons på alla texter eleven producerar under läsåren. Hon nämner 
dock aldrig specifikt något om försök att skapa ett levande språkrum åt eleverna i syftet att 
underbygga deras säkerhet inför kamratresponsmomentet. Däremot medger hon poängen med 
att explicit introducera skrivprocessen för eleverna.  Det framgick aldrig under intervjun om hon 
arbetade processbaserat i andra ämnessammanhang.  Marianne däremot, framhöll vikten av ett 
processorienterat synsätt i alla undervisningssituationer. Att ge respons – att ställa frågor – hör 
hemma i alla ämnen, slog hon fast. Hon menar att man i allt man gör som lärare ska ställa frågor 
till eleven, ge respons, oavsett ämne. När hon också säger att många som arbetar i skolan ”går i 
ullstrumpor” samtidigt som hon efterlyser ”fler och bredare pedagogiska diskussioner” tycks hon, 
enligt min bedömning, rikta kritik mot den traditionella mimiska och resultatinriktade 
kunskapssynen som ligger till grund för dagens skola. För Marianne är den processorienterade 
synen inte ett isolerat pedagogiskt redskap. På så sätt visar hon den bredaste och djupaste 
förståelsen av den processuella kunskapssynen. 
 
Medan exempelvis Annika ser processen som begränsad till enskilda skrivmoment i klassrummet, 
visar Marianne ser den processorienterade kunskapssynen som ett grundläggande pedagogiskt 
förhållningssätt och ett alternativ till den förhärskande undervisningstraditionen. Kanske är det 
också därför som Marianne är den ende av de intervjuade lärarna som upplever att eleverna 
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förstår och kan ta till sig en processbaserad skrivundervisning. Hon är mer konsekvent i 
tillämpningen av en processorienterad pedagogik.  
 
 
5.2.2. På vilka sätt brister skrivprocessen? 
Samtliga lärare i undersökningen identifierar kamratresponsen som skrivprocessens svagaste länk, 
vilket är en beskrivning som överensstämmer med forskningens bild av läget (1.2.3). I två av 
fallen verkar lärarna söka orsaken till detta problem i ett ”attitydfel” hos eleverna, medan de 
övriga två dels pekar på organisatoriska och temporala faktorer, dels på att skrivprocessen måste 
undervisas på individuell nivå, inte i helklasser. Vilket för oss in på nästa punkt: 
 
 
5.2.3. Varför fungerar inte skrivprocessen? 
Respondenterna gav olika förklaringar till varför den processorienterade skrivpedagogiken i högre 
eller lägre grad inte lyckas. Enligt Lisa och Annika sitter problemet delvis hos eleverna själva. 
Gunilla och Marianne pekar å andra sidan på praktiska orsaker: det är svårt att organisera en 
processorienterad undervisning inom de givna ramar som idag finns i skolan.  
 
Ingen av lärarna ger alltså uttryck för en förståelse för att skrivprocessen – eller allt 
processbaserat arbete överhuvudtaget – bygger på att man skapar en undervisningskultur i 
klassrummet som främjar en sådan pedagogik och ett sådant sätt att kunskapa. Skrivprocessen tar 
sin utgångspunkt hos eleven, på individnivå, och läraren förväntar sig ofta att eleven ska alstra 
textstoffet. Men om stoffet är relaterat till personen uppstår per automatik en mycket 
självutlämnande situation om eleven förväntas redovisa sina personliga tankar för en grupp och, i 
värsta fall, riskera att kanske utsättas för en obalanserad kritik. Risken är påtaglig såtillvida läraren 
inte förankrat kamratresponsens syfte och mål i klassrummet på ett sådant sätt att eleverna 
känner sig trygga med arbetssättet. Det är svårt att lasta den enskilde eleven för att i en sådan 
situation dra sig för att presentera en text för sina klasskamrater. Omvänt vill eleven inte heller ge 
synpunkter på andras texter eftersom han eller hon vet hur synpunkterna kan uppfattas – och 
vem vill utsätta någon för det man själv vill undvika?!  
 
Ingenstans i intervjumaterialet kan, så vitt jag ser, en förståelse för sambandet mellan 
klassrumskultur och kamratrespons spåras. Marianne påpekar till exempel att den 
processbaserade pedagogiken endast är möjlig om eleven ”plockas ut” ur klassrummet och 
undervisas på tu man hand. Hon ser processen på individbasis, men inte pedagogikens sociala 
sida, att kunskap uppstår i dialog med andra. Många av lärarna förklarar för eleverna syftet med 
skrivprocessen och kamratresponsen med att slutmålet är att förbättra deras språk. Men svarar 
det i sin tur på frågan varför språket måste förbättras? Istället för traggla kamratrespons handlar 
det om att visa eleven att det finns texter med olika syften. Kamratresponsen får inte bli ett tomt, 
rutinmässigt självändamål. Lärarresponsen, kamratresponsen, omarbetningen av utkast, 
renskrivning och stärkande av mottagarmedvetenheten syftar ju ytterst till att dels öka elevens 
meddelarförmåga i olika sammanhang och situationer som det samhälle hon efter skolan ska 
möta kommer att ställa henne i – det kan vara som student på universitetet eller som 
insändarskribent – dels att erövra språket som ett medel att skapa ny kunskap och nya insikter. 
Det är målet. Processen är medlet. Kunskapande genom språkande är cykliskt och livslångt och 
slutar inte när eleven lämnar gymnasieskolan. Eleven ska efter avslutad skolgång fortsätta 
processen på egen hand.  
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5.2.4. Hur kan problemen åtgärdas enligt lärarna själva? 
Ingen av respondenterna saknade kreativa och insiktsfulla förslag på hur man kan försöka angripa 
och motverka de problem de upplever med skrivprocessen. Under vår intervju kom Annika till 
insikt om att hon faktiskt aldrig frågat eleverna om de kan se skillnaden i sätten att arbeta mellan 
den processbaserade respektive den slutproduktsbaserade arbetsmetoden, vilket hon hädanefter 
skulle göra. Också Lisa gjorde en liknande upptäckt under intervjuns gång. Hon medgav att 
arbetet med skrivprocessen aldrig varit ett uttalat syfte och att det säkert kan ha varit en nackdel 
att hon aldrig förklarat för eleverna vad det processbaserade arbetssättet innebär. Med nästa nya 
klass hon står inför kommer hon däremot att introducera skrivprocessen som en genomgående 
metod under deras svenskastudier och förklara vad målet är, nämligen att förbättra deras språk. 
Gunilla sätter gott hopp till att införandet av Svenska C på Samhällsprogrammet ska innebära 
störa möjligheter att fördjupa det skrivundervisningen utifrån en processbaserad grund. Hon har 
också gjort den observationen att processen börjar fungera smidigare i klassrummet när eleverna 
väl börjar få responsvana. Det finns en tydlig tidsaspekt kopplad till Gunillas resonemang: det 
måste finnas tid att skriva och ge respons. Marianne formulerade en vision om upprättandet av 
skrivstugor centralt belägna i skolorna dit eleverna oavsett program alltid är välkomna att skriva 
med tillgång till lärarhjälp i form av respons och kommentarer. Denna vision hänger givetvis 
samman med hennes övergripande synsätt enligt vilket den processbaserade metoden bör 
genomsyra alla undervisningssituationer, oberoende av ämne. Mariannes vision om en 
skrivarstuga i varje skola tillmötesgår till viss del Libergs (2000) tanke om det levande 
språkrummet i skolan; även om hennes tanke egentligen är att varje klassrum ska vara ett 
språkrum, och ett högst vitalt sådant.  
 
 
5.3. Hypotetisk utblick över en bredare problematik 
Under arbetet med denna uppsats har min blick öppnats för vad jag i ett vidare perspektiv menar 
kan vara en bidragande orsak till varför skrivprocesspedagogiken eller en processbaserad 
pedagogik överhuvudtaget har svårt att slå igenom på bredare front. Som vi har sett har samtliga 
intervjuade lärare kunskap om några av skrivprocessen elementära delar: utkast och respons. 
Däremot visade, enligt min mening, inte alla lärare insikt om den processbaserade pedagogikens 
relation till den slutproduktsbaserade. Specialpedagogen demonstrerade härvidlag den bredaste 
processbaserade kunskapssynen. Helst av allt såg hon att skolan i dess helhet omfattades av ett 
processorienterat synsätt, men medgav samtidigt att en sådan ”revolution” knappast var att 
hoppas på eftersom, såsom hon såg det, de flesta som arbetar i skolan går på i väl upptrampade 
spår – och vill fortsätta att göra det. Ny mark röjs inte upp.  
 
Min hypotes är att det ytterst är skolans organisation vilken genom att vara helt och hållet 
resultatbaserad – man fokuserar mätbarhet och slutbetyg – står i skarp kontrast mot ett 
processbaserat förhållningssätt där handledning, respons och dialog är nyckelord. Processen 
innebär kontinuerligt växande och utforskande av sitt eget skrivande och sitt eget kunnande; det 
är verkligt kunskapande; till skillnad från kunskapsreproducerandet. Men inte heller i ett 
processorienterat perspektiv är, som poängterats, slutresultat ointressant, men större intresse 
läggs vid det som har hänt på resan gång,  
 
Kanske är det i denna realitet som svaret till varför tillämpandet av en skrivprocessbaserad 
pedagogik ofta möter svårigheter i praktiken. Processen står i konflikt med rådande pedagogisk 
ordning, en ordning som den skrivprocessande läraren själv, i allt annat han eller hon gör i skolan, 
kanske också är del av. Och just i denna skarv – förkroppsligad i svenskläraren – ligger kanske 
också problemets kärna: läraren växlar i pedagogisk grundsyn från den ena lektionen till den 
andra, från det ena ämnet till det andra, från process till resultat och vise versa, vilket skapar 
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förvirring hos eleven. Hur ska eleven kunna anamma ett processorienterat arbetssätt om han eller 
hon – helt rationellt – ändå kan se hur det är den slutproduktsbaserade pedagogiken som i 
slutändan – och i alla andra undervisningssammanhang – ändå är den ytterst förhärskande. Den 
rationella eleven genomskådar givetvis snabbt situationen och gör en pragmatisk analys: struntar i 
processen och siktar på resultatet, eftersom läraren säger en sak men gör en annan i praktiken. Jag 
tror att om man ska lyckas förankra en skrivprocessbaserad pedagogik hos eleverna måste skolan 
i grunden alltmer närma sig en processorienterad syn på kunskapande. Det är inte endast en fråga 
om pedagogiskt ledarskap, men också upp till den enskilde läraren. Man måste överbygga den 
pedagogiska tvetydigheten i sin egen undervisande verksamhet om ens arbetssätt ska vinna 
trovärdighet i elevens ögon. Först när förtroendet är upprättat, när eleven ser att läraren sätter 
process före – inte i stället för – slutprodukt, är jag övertygad om att man kan nå större framgång.  
 
 
5.4. Fortsatt forskning 
Föreliggande studie kan lämpligen kompletteras med större studier av dels lärarens konkreta 
arbete i klassrummet, men framför allt genom att beakta elevperspektivet på skrivundervisningen 
i gymnasieskolan. Tyvärr fanns det varken tid eller möjlighet att i denna uppsats inbegripa 
elevernas syn på skrivundervisningen. Däremot skulle det vara motiverat att i fortsatta 
undersökningar ställa eleven frågan huruvida denne upplever om den enskilde läraren eller 
undervisningskulturen i stort sänder ambivalenta signaler. Med andra ord: Upplever eleverna att 
läraren säger en sak men gör en annan? En intressant fråga att arbeta utifrån vore också hur 
läraren praktiskt förankrar en processbaserad pedagogik hos eleverna. Genom observationer kan 
man undersöka den undervisningskultur eller lärandemiljö som finns – eller inte finns – etablerad 
i klassrummet inför kamratresponsarbete. Det skulle även vara motiverat att närmare undersöka 
varför elever kan uppfatta lärarens textrespons som ”gnäll”, det vill säga att studera hur 
lärarrespons egentligen ser ut.  
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Bilaga 1 

 
Tre nyckelteman till utgångspunkt för lärarintervjuer om 

skrivprocessen 

 
1. Synsätt. 

 
Huvudfråga:  
Vad innebär skrivprocessen – alt. ett processorienterat synsätt på undervisningen – för dig? 
 
Underfrågor:  
• Brukar du försöka bilda dig en uppfattning om elevernas tidigare skriverfarenheter? 
• Hur brukar du organisera skrivundervisningen? 
• Har du någon uppfattning om hur vanligt det är att eleverna har tidigare erfarenheter från 
exempelvis grundskolan av att arbeta utifrån en skrivprocessbaserad syn på undervisningen? 
• Arbetar du med skrivprocessen i avgränsade moment eller finns det processbaserade synsättet 
integrerat med din undervisning i övrigt, även utanför svenskämnet? 
 
 

2. Fördelar och nackdelar. 
 
Huvudfråga:  
Vilka fördelar och nackdelar upplever du med ett skrivprocessorienterat arbetssätt? 
 
Underfrågor:  
• Finns det några delar av din undervisning som du känner eller har känt fungerar mindre bra? 
Vilken är den svagaste länken i kedjan av moment? 
• Varför fungerar det inte? 
• Upplever du att eleverna förstår skillnaden mellan att arbeta processbaserat kontra mer 
traditionell ”slutproduktscentrerad” skrivpedagogik? 
• Använder du något specifikt material (t.ex. läromedel)? Har du något egenhändigt producerat 
material jag kan få ta del av? 
 
 

3. Lösningar. 
 
Huvudfråga:  
Hur ska man lösa problemen? (alt. Har du löst problemen?) 
 
Underfrågor: 
• Brukar du låta eleverna utvärdera arbetssättet? 
• Upplever du att ”vissa” elever på ”vissa” program är mer/mindre mottagliga för arbetssättet? 
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