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Förord 
Med en stor portion nyfikenhet gick vi ut på vår avslutande praktik. Med oss hade vi planen 
för vårt utvecklingsarbete, som skulle genomföras. Hur skulle vi bli emottagna? Det visade 
sig att vi inte kunnat få bättre mottagande än det vi fick i våra respektive skolor! 
 
Därför vill vi framförallt tacka våra elever som genom sitt deltagande möjliggjort detta 
examensarbete. Deras glada humör och kämpaglöd har genomsyrat projektet. Våra 
praktikhandledare har visat oss stort förtroende och varit tillmötesgående med sina kunskaper 
och sin erfarenhet, vilket också varit till stor hjälp.  
 
Vi vill också tacka alla andra som på olika sätt har varit oss behjälpliga i utvecklingsarbetet, 
ingen nämnd och ingen glömd! 
 
 



Abstrakt 
Syftet med föreliggande examensarbete var att, genom att kombinera skrivande med litteratur, 
undersöka om det är möjligt att påverka elevernas skrivglädje i positiv riktning. De klasser 
som deltog i utvecklingsarbetet var tre klasser inom gymnasieskolan i Piteå. En klass läste 
Svenska A och två klasser läste Svenska B. Våra mätmetoder bestod av två enkäter, intervjuer 
och observationer under klassrumsarbetet. Vi inledde det praktiska arbetet med en enkel 
diktövning för att skapa ett avspänt arbetsklimat. Därefter följde ett antal varierande 
skrivuppgifter baserade på olika typer av texter. De resultat som enkäten visar är att eleverna 
inte upplever någon positiv förändring, men de observationer som vi gjort i klassrummet tyder 
på att en modifiering av utvecklingsarbetet skulle kunna ge goda resultat.  
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1 Bakgrund 

Språket är människans sätt att uttrycka sig och att kommunicera med andra. Att besitta hög 
språklig färdighet ger stora möjligheter att fungera väl i sociala sammanhang. En begränsning 
i språket kan i många avseenden innebära en begränsning för den sociala kompetensen. Där-
för är det av stor vikt att alla kan utveckla sina språkliga färdigheter på bästa sätt.  
 
Yrkeslivet fungerar annorlunda idag, jämfört med förr, och allt fler människor i allt fler yrken 
måste besitta en hög skriftspråklig kompetens. En av de som intresserat sig för människors 
skriftspråkliga kompetens i samband med yrkeslivet är Anders Mehlum, verksam vid 
Trondheims lärarhögskola. Han pekade på att fler människor nu än tidigare är delaktiga i 
organisations- och informationssamhället, och att de därmed måste kunna skriva andra saker 
än personliga brev och korta meddelanden (Mehlum 1994, s. 11). Vidare presenterade 
Mehlum teorin att det förmodligen är så att fler människor skriver mer och bättre än någonsin 
tidigare, men att det också resulterar i att eventuella brister i de formella kunskaperna 
framträder tydligare nu än för fyrtio år sedan. Det ställs helt enkelt högre krav på skriv-
förmågan idag (Mehlum 1994, s. 12). 
 
Privat är det naturligtvis också till stor nytta och glädje att besitta skriftspråklig kompetens. 
Man kan sätta ord på sina tankar i form av dagboksanteckningar, betraktelser, poesi eller 
prosa. Man kan föra fram sina åsikter i insändare eller debattartiklar. Man kan kommunicera 
med släkt och vänner via brev och e-post. Ju större skriftspråklig kompetens, desto fler forum 
står till buds. 
 
Det finns en mängd goda skäl att utveckla elevers skrivlust. Både ur yrkesmässig och privat 
synvinkel ställer det moderna samhället stora krav på kommunikation. Det har blivit allt 
viktigare att både muntligt och skriftligt kunna kommunicera med omvärlden, likaså att kunna 
anpassa sitt språk efter olika mottagare.  
 
När vi som lärarkandidater gav oss ut på vår första praktik inom ämnena svenska och eng-
elska, hösten 2002, mötte vi elever som förhöll sig på många olika sätt inför skrivandet inom 
svenskundervisningen. Vissa elever undvek överhuvudtaget att skriva och fann det svårt att 
exempelvis författa ett personligt brev, något av det enklaste man kan skriva. Andra elever 
skrev det som skulle skrivas, men utan större glädje. Åter andra skrev mycket och gärna, och 
såg ut att finna stort nöje i skrivandet. Med alla dessa olika elevers inställningar till skrivande 
började vårt tankearbete inför examensarbetet. Den frågeställning vi slutligen fastnade för 
blev: Är det möjligt att genomföra ett arbete som syftar till att utveckla skrivlust hos eleverna, 
genom att kombinera litteratur och skrivande? 

1.1 Definition av begreppet skrivlust 
Skrivlust är ett vagt begrepp som kan tolkas på många olika sätt. I det här utvecklingsarbetet 
tolkas ordet främst utifrån en definition som Anders Mehlum presenterat. Han menade att 
skrivlust uppstår när elever upplever att de gör något för sig själva och för andra, när de upp-
lever att de har en mottagare som kan vara intresserad av innehållet i texten, och när de finner 
att skrivandet och texten fyller en funktion. Kort sagt, mottagarmedvetenhet skapar skrivlust 
(Mehlum 1994, s. 146). Mehlum konstaterade att många elever ofta givit upp sina försök att 
säga något viktigt med hjälp av en skriven text, redan i nian. Att de förlorat sin skrivlust beror 
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ofta på att de fått höra att deras formella behandling av språket inte är tillräckligt bra, men 
också på att de inte fått möjligheter att koppla samman sitt kommunikationsbehov med de 
formella övningar som förekommer i skolan (Mehlum 1994, s. 15). 
 
Siv Strömquist, fil dr och högskolelektor i svenska språket vid Uppsala universitet, skrev 
också om skrivglädje i sin bok Skrivprocessen. Hon påpekade att skrivande visserligen är 
mödosamt, men att mödorna inte får överskugga det lustfyllda i skrivandet. Det är roligt och 
tillfredsställande att ha skrivit, att ha producerat något, för sig själv eller andra, menade hon. 
När eleverna skriver i skolan får de ett konkret resultat, i form av väggtidningar och häften, 
texter som kan sättas in i en pärm. Det konkreta resultatet av det mödosamma och tids-
krävande arbetet finns där och kan betyda mycket för den fortsatta skrivutvecklingen (Ström-
quist 1993, s. 44). 
 
I det här utvecklingsarbetet tog vi fasta på både Mehlums och Strömquists resonemang kring 
skrivlust. Vi ville alltså undersöka tesen att vissheten om en mottagare likaväl som skriv-
processen i sig, innebär stimulering till skrivlust. 

1.2 Styrdokument 
I skolans styrdokument fann vi starkt stöd för skrivutveckling hos eleverna. I Lpf94, 
läroplanen för de frivilliga skolformerna, under rubriken Mål och riktlinjer, fann vi följande 
mål som ska ha uppnåtts av varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat 
program: 

* eleven ska kunna uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fun-
gerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier, 
* kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 
källa till kunskap, självinsikt och glädje.  
 

Kursmålen för Svenska A gav ett entydigt stöd för ett utvecklingsarbete av det här slaget, och 
det här utvecklingsarbetet lade särskilt stor vikt vid följande kursmål: 

Eleven skall 
* kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett 
sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren 
* kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lä-
rande. 
 

Kursmålen för Svenska B gav också stöd för den här typen av arbete, vilket märktes genom 
denna formulering: 

Eleven skall 
* ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som 
ett redskap i kommande studier och arbetsliv. 
 

Även i programmålen, för de i utvecklingsarbetet aktuella programmen, fann vi stöd.  
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
* kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, 
samhällslivet och vidare studier. 
 

Förmågan att kunna uttrycka sig i skrift är alltså något som både kan och ska utvecklas under 
skoltiden. Men för att eleverna inte ska tappa lusten att överhuvudtaget försöka föra fram sina 
åsikter i skriftlig form är det viktigt att arbeta för att eleverna utvecklar skrivlust; att inte 
enbart koncentrera undervisningen till formella färdigheter. 
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1.3 Tidigare forskning  
Att skriva är inte en handling som med nödvändighet ska påbörjas och avslutas vid ett och 
samma tillfälle. Att skriva är en process, som genomgår vissa faser innan det finns ett färdigt 
resultat. Olika författare beskriver skrivandets process på olika vis.  
 
Ingegärd Sandström Madsén, lärarutbildare i svenska vid högskolan i Kristianstad, skrev om 
skrivprocessen i en artikel i Svensklärarföreningens årsskrift 1996. Hon beskrev kortfattat 
skrivprocessens faser på följande vis: förarbete – gensvar – utkast – bearbetning och 
publicering. Hon påpekade att namngivandet åt de olika faserna kan vara av stor vikt och att 
det har hjälpt många att avdramatisera skrivandet. Samtidigt ger det dem en överblick över 
arbetet och får de olika faserna att ingå i en helhet. Men hon poängterade också att det är 
viktigt att inte använda processarbetet som en tvångströja, utan acceptera att det faktiskt finns 
s.k. ”ettutkastskrivare” som arbetar på ett annat vis (Sandström Madsén 1996, s. 11). Vidare 
konstaterade hon att den processorienterade skrivpedagogiken visserligen är relativt ny, men 
troligtvis inte av ”dagsländekaraktär”. Själva arbetssättet är väl förankrat i språksynen i aktu-
ella styrdokument (Sandström Madsén 1996, s. 9). 
 
Sandström Madsén förde fram vikten av en ”publicering”, av att alla i klassen exempelvis får 
läsa sina texter högt och därmed få mottagare av texten. ”Att läsa texter högt i klassrummet 
kan kallas kulturskapande, vare sig det gäller texter skrivna av författare eller andra elever”, 
menade hon (Sandström Madsén 1996, s. 12). 
 
Siv Strömquist tillhörde de som intresserat sig för skrivprocessen och dess olika faser. Hon 
har presenterat en modell i sin bok Skrivprocessen. Strömquist påpekade att hela processen, 
hela händelseförloppet att skriva, egentligen kan koncentreras i några få ord; att skrivande 
innebär att skribenten analyserar, samlar, sovrar/fokuserar, strukturerar/planerar, formulerar 
och bearbetar (Strömquist 1993, s. 27). Processen i sin helhet finns beskriven i bilaga 1. 
 
Hon poängterade också att skrivprocessen inte är en undervisningsmetod utan en skrivhand-
ledning som tar fasta på hela arbetsprocessen. Likaså ville hon fästa uppmärksamheten på att 
skribenter dröjer olika länge vid de olika faserna, att skrivandet är en arbetsprocess som ska 
beaktas i sin helhet (Strömquist 1993, s. 40). 
 
Gemensamt synsätt hos Sandström Madsén och Strömquist, vid beskrivningen av skriv-
processens faser, var alltså att skrivprocessen – i korthet – innehåller följande fyra faser: för-
arbete, skrivande, respons och publicering. Förarbetet innebär tankearbete, faktainsamling och 
sovring av material. Skrivandet innebär själva hantverket, att skriva. Respons kan komma vid 
förarbetet, efter skrivandet eller kanske vid båda tillfällena. Publiceringen innebär inte 
nödvändigtvis en tryckning av texten, men att texten möter en eller flera läsare. 
 
Strömquist menade vidare att samtal kring elevtexter kan försiggå på olika vis. Det kan vara 
samtal lärare – elev, elev – elev, men också elev – förälder. Det viktiga är att det ska finnas 
tillfälle att få respons på sin text (Strömquist 1993, s. 109). 
 
Att det är viktigt att få respons på texten ansåg även Anders Mehlum. Enligt honom visade 
försök med olika metoder att de elever som fick direkt hjälp med språket och ämnet skrev 
bättre än de som enbart ombads att skriva (Mehlum 1994, s. 13). 
 
Som tidigare nämnts har Mehlum påpekat sambandet mellan mottagarmedvetenhet och 
skrivlust. Han pekade också på att mottagarmedvetenhet påverkar textkvalitén (Mehlum 1994, 
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s. 13). Att medvetandegöra en mottagare av texten har positiv effekt, och till mottagare av 
texten kan räknas de kamrater som fungerar som responsgivare i skrivprocessen.  
 
Torlaug Løkensgard Hoel, professor vid lärarutbildningen vid Norges teknisk-naturveten-
skapliga universitet i Oslo, har skrivit om lärande genom responsgrupper. Hon menade att 
responsgrupper är ett sätt att bredda spektrat av mottagare, skrivfunktioner och skriv-
situationer. Responsgrupper kan medverka till att driva skrivarbetet framåt på så vis att skri-
benten ges en annan vinkel på texten och överta läsarens perspektiv (Løkensgard Hoel 2001, 
s. 51). 
 
Hans Johansson är lärare i svenska och historia och har mångårig erfarenhet av att arbeta med 
responsgrupper, vilket han redogjorde för i sin bok Elever skriver och lär. Han har utarbetat 
vissa regler för responsarbete, vilka bland annat innebär att eleverna delger varandra sina 
texter muntligt. Att presentera texterna muntligt innebär att fokus hamnar på textens innehåll, 
inte på eventuella stavfel. I responsgrupperna är kommentarer om särskilt goda formuleringar 
och olika frågeställningar välkomna, och de antecknas av skribenten men besvaras inte ome-
delbart. Dessa anteckningar ska istället bilda utgångspunkt för det fortsatta skrivandet. Det var 
en metod som Johansson anammat, eftersom han menade att det inspirerar till fortsatt 
skrivande i mycket hög grad (Johansson 1993, s. 27 ff). 
 
Skrivande är inte en isolerad handling, som ska försiggå utan samband med annat. En täm-
ligen naturlig koppling finns mellan litteratur och skrivande, det skrivna ordet och att skriva.  
 
Anders Mehlum tillhör de som poängterat sambandet mellan litteratur och skrivande. ”Litte-
raturen tematiserar mänskliga problem och glädjeämnen”, påpekade Mehlum. För att kunna 
utvecklas som människa behöver man ta ställning till olika teman och ämnen som 
förekommer i litteraturen (Mehlum 1994, s. 19 ff). I Mehlums resonemang fanns ett starkt 
stöd för ett utvecklingsarbete som kombinerar skrivutveckling och litteratur, och som syftar 
till ökad skrivlust hos elever.  
 
Det här utvecklingsarbetets teoretiska grundval fanns i skrivprocessens olika faser, arbetet 
med responsgrupper och kopplingen mellan skrivande och litteratur. Det teoretiska bak-
grundsmaterialet avspeglades i det praktiska arbetet på så sätt att elevernas skrivuppgifter 
bearbetades dels av en responsgrupp, dels av respektive elev, och att inspirationen för 
skrivandet i huvudsak hämtades från litteratur i olika former.  
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2 Syfte 

Utvecklingsarbetet som beskrivs i den här rapporten har till primärt syfte att, genom en metod 
där skrivande och litteratur kombineras, positivt påverka elevers skrivlust. Det sekundära 
syftet är att utvecklingsarbetet eventuellt kan leda till ett ökat intresse för litteratur hos 
eleverna. 

3 Metod 

3.1 Försökspersoner 
Försökspersonerna är elever från tre gymnasieklasser i Piteå kommun, som vi för enkelhetens 
skull hädanefter kallar Klass A, Klass B och Klass C.  
 
Klass A består av 15 män, i gymnasieskolans årskurs 1, som läser kursen Svenska A. Klass B 
består av 4 kvinnor och 5 män, i gymnasieskolans årskurs 2, som läser kursen Svenska B. 
Klass C består av 11 kvinnor, i gymnasieskolans årskurs 2, som läser kursen Svenska B.  
 
Detta innebär att 35 elever sammanlagt har deltagit i utvecklingsarbetet. För att i möjligaste 
mån anonymisera eleverna har vi i texten valt benämningen ”han”, oavsett elevens reella kön. 

3.2 Bortfall 
Bortfallet var 7 elever, vilket innebar att 28 elever deltagit i utvecklingsarbetet från början till 
slut. Närmare bestämt var bortfallet i Klass A 2 elever, i Klass B 2 elever och i Klass C 3 
elever. Orsakerna till bortfallen var låg närvarofrekvens, vilket i sin tur innebar att uppgifterna 
i utvecklingsarbetet ej har blivit gjorda eller att enkäten efter utvecklingsarbetet ej har lämnats 
in i tid.  
 
En viss frånvaro har accepterats. Om eleven har fullgjort 5 av 7 uppgifter bedömde vi när-
varofrekvensen som tillräckligt hög för deltagande.  

3.3 Material 
Vi använde oss av tre datainsamlingsmetoder: enkäter, intervjuer och observationer. Vi lät 
eleverna svara på enkäter före och efter utvecklingsarbetets genomförande. I dessa enkäter 
fick eleverna svara på frågor om sina läs- och skrivvanor. Enkäterna bestod av slutna frågor, 
förutom respektive enkäts avslutningsfråga som var öppna frågor. Som påpekades i 
Enkätboken av Jan Trost, är slutna frågor att föredra då dessa ger ett resultat som är lätt att 
tolka (Trost 2001, s. 72). Trost rekommenderade också att enkäter bör avslutas med en öppen 
fråga, för att ge de svarande möjlighet att fritt uttrycka sina tankar kring ämnet.  
 
Vi kompletterade dessa enkäter med kvalitativa intervjuer med några slumpmässigt utvalda 
elever. Den första frågeställningen var gemensam för samtliga intervjuer och löd ”Hur har du 
upplevt skrivprojektet?”. Efter den första frågeställningen lät vi de intervjuades svar styra 
valet av därefter följande frågor. Vi valde alltså att utforma en kvalitativ intervju med låg grad 
av standardisering, enligt det mönster som Jan Trost beskrev i Kvalitativa intervjuer (Trost 
1997, s. 19). Detta förfarande ansåg vi motiverat då de intervjuade eleverna förmodades ha 
vitt skilda upplevelser av projektet.  
 
Som ett komplement till ovanstående har vi i begränsad utsträckning observerat elevernas 
arbete i klassrummet genom att anteckna iakttagelser rörande klassrumsarbetet. Vi har inte 
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använt oss av något observationsschema. I Forskningsmetodikens grunder nämndes 
ostrukturerade observationer som en metod för att kunna inhämta så mycket information som 
möjligt (Patel och Davidson 1991, s. 81). Då vi endast valt att arbeta med observationer som 
ett komplement har vi nöjt oss med att göra allmänna observationer avseende arbetsklimat, 
stämningar i klassrummet och mottagandet av de olika skrivuppgifterna genom att skriva ned 
nyckelord.  

3.4 Genomförande 
Tidsplanen för utvecklingsarbetet såg ut som följer: 

 PM om examensarbetet, klart vecka 45, 2002. 
 Avsnitten Bakgrund, Syfte och Metod, klart vecka 2, 2003. 
 Praktikperiod då utvecklingsarbetet genomförs, vecka 4 – 13, 2003. 
 Sammanställande av examensarbete, vecka 14, 2003. 
 Uppsatsseminarium, 2003-05-27 

Lektionsplaneringen finns i detaljerat skick som bilaga 2.  
 
Den pedagogiska metod som använts är en kombination av den skrivprocess som både 
Sandström Madsén och Strömquist beskrivit och Johanssons tankar om användandet av 
litteratur i skrivundervisningen. Vi har också inspirerats av Mehlum, som menade att 
elevernas skrivande om mänskliga problem och glädjeämnen kan vara ett sätt att bearbeta 
tankar och funderingar. Genom att förena skrivpedagogikens skrivande och 
kulturförmedlingens textläsande får eleverna möjlighet att aktivt ta ställning till olika 
företeelser i samhället. 
 
Hans Johansson presenterade en metod som kombinerar litteratur och skrivande i syfte att in-
troducera litteratur för elever på gymnasiet. I korthet har Johansson arbetat på så vis att han 
introducerat litteratur genom att låta ett tema i den aktuella litteraturen bli föremål för elever-
nas skrivande. Det eleverna skrivit har sedan bearbetats i fasta responsgrupper där eleverna 
fått läsa upp sina alster för varandra och därefter fått ge och mottaga konstruktiv kritik. 
Johansson har inte i förväg talat om vilken författare, vilken epok eller vilken genre 
skrivövningen är tänkt att ge tillträde till. Därmed har han lyckats knyta elevernas egna liv 
och tankar till litteraturen utan att olika förutfattade meningar hunnit få fäste och färga av sig 
på elevernas inställning till litteraturen (Johansson 1993, s. 90 ff). 
 
Redan här kan vi konstatera att lektionsplaneringen inte gick att följa fullt ut. Klass A hade ett 
schema som stämde väl överens med lektionsplaneringens utformning, och där följdes den 
med endast ett par avsteg. Lektionstillfälle 7-8 och lektionstillfälle 9-10 kastades om, av 
praktiska skäl. Efter lektionstillfälle 6 gjordes ett uppehåll för annat, då eleverna tydligt 
markerade att de började bli trötta på skrivande. Klass B följde ordningen i planeringen, men 
även här gjordes ett uppehåll mitt i projektet, just för att bryta skrivandet. Den här klassen 
arbetade efter ett flytande schema, som förändrades vecka för vecka. Klass C hade också 
flytande schema, vilket innebar liknade förutsättningar som för klass B, nämligen att endast 
två veckor i taget gick att detaljplanera. 
 
Arbete med responsgrupper fungerade inte heller som tänkt. Vår ambition, innan 
utvecklingsarbete, var alltså att följa Hans Johanssons modell för responsarbete, med fasta 
responsgrupper och uppläsning av de egna texterna (istället för att läsa varandras). Det 
lyckades inte fullt ut. Anledningar till detta, samt vidare resonemang, finns under rubriken 
Slutdiskussion. 
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Vi avsåg också att följa Johanssons mönster för presentation av litteratur, för att minska risken 
för att eventuella förutfattade meningar på ett negativt sätt skulle inverka på arbetsklimatet i 
klassrummet. Tanken var att den aktuella litteraturen skulle presenteras utan att omedelbart 
avslöja författare, genre och epok. Våra erfarenheter av detta förfaringssätt finns under 
rubriken Slutdiskussion. 

4 Resultat 

Den huvudsakliga mätmetoden har varit enkäter som samtliga deltagande elever fått svara på; 
en enkät innan utvecklingsarbetet och en enkät efter utvecklingsarbetet. Vi har kompletterat 
med intervjuer efter projektets slutförande. Den enkät som inledde vårt utvecklingsarbete 
finns presenterad i sin helhet som bilaga 3 medan den enkät som avslutade utvecklingsarbetet 
presenteras som bilaga 4. 

4.1 Enkätresultat 
När vi nu redovisar svarsresultaten väljer vi att göra det fråga för fråga. De slutsatser vi drar 
av svaren finns under rubriken Slutdiskussion. Vissa elever har ibland angivit fler än ett 
svarsalternativ, eller inte svarat alls – vilket förklarar varför slutsumman inte alltid är 28 som 
den borde vara. 
 
Enkätens första frågeställning riktade in sig på hur ofta eleven skriver och orsaken till detta.  
 
Tabell 1. Skrivfrekvens hos gymnasieeleverna. 
 
1) Hur ofta skriver du? Markera det alternativ som stämmer 
bäst in på dig. 

Enkätsvar  
före utvecklings-
arbetet 

Enkätsvar  
efter utvecklings-
arbetet 

* Ofta, både på fritiden och i skolan, för jag tycker om att 
skriva. 

3 0 

* Jag tycker om att skriva på fritiden, och skriver det som krävs 
för skolarbetet. 

7 6 

* Jag skriver bara på fritiden, det som ska skrivas i skolan är 
inte kul. 

1 0 

* Jag skriver det som krävs för skolarbetet, och det är rätt kul. 6 7 
* Jag skriver det som krävs för skolarbetet, men det är inte sär-
skilt kul. 

11 12 

* Jag undviker att skriva både i skolan och på fritiden. 0 3 
Summa 28 28 

 
Den andra frågeställningen var utformad på samma sätt som den första, men behandlade 
elevens läsvanor. 
 
Anledningen till att den sammanlagda summan av ”Enkätsvar före utvecklingsarbetet” blir 29 
är att en elev angivit både alternativ ett och två. Summan i kolumnen ”Enkätsvar efter 
utvecklingsarbetet” blir 27, vilket beror på att en elev svarat med ett eget alternativ, ”Jag läser 
ibland, men det är inte speciellt kul”.  
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Tabell 2. Läsfrekvens hos gymnasieeleverna. 
 
2) Hur ofta läser du? Markera det alternativ som stämmer bäst 
in på dig. 

Enkätsvar  
före utvecklings-
arbetet 

Enkätsvar  
efter utvecklings-
arbetet 

* Ofta, både på fritiden och i skolan, för jag tycker om att läsa. 5 4 
* Jag tycker om att läsa på fritiden, och läser det som krävs för 
skolarbetet. 

7 6 

* Jag läser bara på fritiden, det som ska läsas i skolan är inte 
kul. 

4 2 

* Jag läser det som krävs för skolarbetet, och det är rätt kul. 3 1 
* Jag läser det som krävs för skolarbetet, men det är inte sär-
skilt kul. 

9 13 

* Jag undviker att läsa både i skolan och på fritiden. 1 1 
Summa 29 27 

 
Den tredje frågan handlade enbart om vad eleven tycker om skrivande. Eleven fick värdera 
hur kul det är att skriva, där siffran 0 sades representera inställningen att skrivande är så 
tråkigt något kan vara och siffran 10 sades representera inställningen att skrivande är så roligt 
något kan vara. Eleven fick i uppgift att sätta ett kryss på linjen för att visa sin inställning. Här 
har vi istället valt att redovisa kryssens placeringar med hjälp av ett litet, lodrätt streck. Detta 
för att kunna placera ut alla markeringarna så noggrant som möjligt. Först redovisas svaren 
som eleverna gav innan utvecklingsarbetet. 
 
Frågan löd: Om du får värdera hur kul det är att skriva, där 0 är så tråkigt något kan vara 
och 10 så roligt något kan vara – hur värderar du skrivande? Sätt ett kryss på linjen! 
 
Figur 1. Gymnasieelevernas inställning till skrivande, före utvecklingsarbetet. 
 
 | |            |                  |           |  |    |        |     |||||    | ||  |       | |  |  |         ||||               ||  |           |         
0________________________________   5_____________________________________ 10 
Tråkigt                           Varken tråkigt eller roligt                                        Riktigt roligt 

 
Den sammanlagda summan blir här 29, vilket beror på att en elev har kryssat två gånger på 
högra linjen, med tillägget ”Beror på vad man skriver”. 
 
Efter utvecklingsarbetet fördelar sig svaren på frågan om elevens inställning till skrivande, 
som följer: 
 
Figur 2. Gymnasieelevernas inställning till skrivande, efter utvecklingsarbetet. 
 
 ||          |     |           |           || |  |          |     |     ||||||  ||                          |  |  ||            | |  |       |            | 
0________________________________   5_____________________________________ 10 
Tråkigt                           Varken tråkigt eller roligt                                        Riktigt roligt 

 
Detta är ett resultat som kan vara svårt att tolka eftersom de enskilda figurerna inte tydligt 
redovisar resultatet. För att förstå vad som hänt under utvecklingsarbetets gång måste vi 
studera respektive elevs enkäter före och efter, och utifrån detta visa de eventuella 
förändringar som skett. Vi har bedömt att svaret före och efter är att betrakta som oförändrat 
om kryssen vid de båda enkäterna befunnit sig antingen på en viss siffra, eller på antingen den 
högra eller vänstra linjen. Om krysset förflyttat sig från en bestämd siffra till en annan, från en 
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siffra till en linje eller från den ena linjen till den andra, har vi bedömt svaret som en positiv 
förändring eller negativ förändring. Vid en sådan granskning finner vi att 16 elevers 
inställning är oförändrad, att 5 elever upplevt en positiv förändring och att 7 elever upplevt en 
negativ förändring. Vad gäller den elev som svarat med två kryss på första enkäten, men 
endast ett kryss på den andra så är resultatet att betrakta som oförändrat, eftersom samtliga 
kryss varit på den högra linjen. 
 
Den fjärde frågan följde samma mönster som den tredje, men handlade om vad eleven tycker 
om att läsa. Vi har valt att redovisa svaren på den här frågan på samma sätt som föregående 
fråga. Först redovisas svaren från enkäten innan utvecklingsarbetet. 
 
Frågan löd: Om du får värdera hur kul det är att läsa, där 0 är så tråkigt något kan vara och 
10 så roligt något kan vara – hur värderar du läsande? Sätt ett kryss på linjen! 
 
Figur 3. Gymnasieelevernas inställning till läsande, före utvecklingsarbetet. 
 
 |   |                                    |     |      ||   |  |  |   |||||         |  |    ||| |      |         |           |     ||               |  || |  
0________________________________   5_____________________________________ 10 
Tråkigt                           Varken tråkigt eller roligt                                        Riktigt roligt 

 
Även här har en elev kryssat på två ställen på linjen. Det ena krysset sitter strax till höger om 
siffran 5, med texttillägget ”Nödvändigt”. Det andra krysset sitter vid siffran 10 och har 
texttillägget ”Om jag läser ngt kul”. Att eleven kryssat på två ställen i första enkäten påverkar 
inte tolkningen av svaren, eftersom kryssen före och krysset efter samtliga sitter på linjen till 
höger och alltså betraktas som en oförändrad inställning.  
 
Efter utvecklingsarbetet fördelade sig svaren på frågan om elevens inställning till läsning, som 
följer: 
 
Figur 4. Gymnasieelevernas inställning till läsande, efter utvecklingsarbetet. 
 
 ||         |                            | |      | | |  | |      |   |||           ||  | | | |   || |            | |                |        |  |        | 
0________________________________   5_____________________________________ 10 
Tråkigt                           Varken tråkigt eller roligt                                        Riktigt roligt 

 
Precis som vid föregående frågeställning tolkar vi svaren här. Vi finner att 17 elevers inställ-
ning är oförändrad, att 6 elever upplevt en positiv förändring och att 5 elever upplevt en nega-
tiv förändring. 
 
Därefter följde en fråga som handlade om huruvida eleven tror att det är möjligt att utveckla 
sin skrivförmåga. De svarsalternativ som fanns att välja mellan var Ja, Nej och Vet ej. Av de 
28 eleverna svarade 25 elever Ja och 3 elever svarade Vet ej.  
 
Nästa fråga rörde sig om elevens vilja att utveckla sin egen skrivförmåga. Här fanns svars-
alternativen Ja och Nej att välja mellan. En elev gjorde ett eget alternativ, med svaret ”Kan-
ske”. Av de övriga eleverna svarade 19 elever Ja och 8 elever svarade Nej.  
 
För att även få en uppfattning om elevernas tankar kring läsutveckling ställde vi frågan om de 
tror att de någon gång kommer att tycka att det är roligare att läsa än vad de nu tycker. Även 
här var svarsalternativen Ja, Nej och Vet ej. Innan utvecklingsarbetet svarade 14 elever Ja, 5 
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elever Nej och 9 elever Vet ej. Vid utvecklingsarbetets slut svarade 12 elever Ja, 2 elever Nej 
och 14 elever Vet ej.  
 
Eftersom det i vårt utvecklingsarbete fanns utrymme för ett visst mått av kamratrespons – att 
klasskamrater får läsa/lyssna till det som eleven skrivit – ville vi veta om eleverna tidigare 
arbetat med metoden, och vad de i så fall tyckte om den. Svarsalternativen var här Ja eller 
Nej. 22 elever svarade Ja och uppgav alltså att de arbetat med kamratrespons tidigare och 4 
elever svarade Nej, att de inte gjort det. Det fanns också 2 elever som inte visste, och därför 
tillverkade ett eget svarsalternativ, nämligen ”Vet ej”.  
 
För att få veta vad eleverna som arbetat med kamratrespons tyckte om det gav vi därefter fem 
alternativ, av vilka eleverna fick markera de eller dem som bäst stämde överens med deras 
åsikter. Svarsalternativen fördelade sig som följer: 
 
Tabell 3. Gymnasieelevernas inställning till kamratrespons, före utvecklingsarbetet.  
 
8) Svara endast om du svarat ja på fråga 7! Vad tyckte du om att arbeta på det viset? 
Markera ditt svar! Markera det eller de alternativ som stämmer bäst med dina åsikter. 

Enkätsvar  
före utvecklings-
arbetet 

* Jag tyckte att det var riktigt bra, jag fick mycket inspiration. 1 
* Jag tyckte att det var okej. 13 
* Jag tyckte inte alls om det.  4 
* Mina kamrater rättade mina stavfel men sade inget om själva innehållet. 2 
* Mina kamrater kommenterade innehållet men sade inget om mina stavfel. 2 

Summa 22 
 
Efter utvecklingsarbetet var tanken att samtliga elever skulle ha hunnit prova på att arbeta 
med kamratrespons. Vi ställde därför en fråga om kamratrespons även efter 
utvecklingsarbetet, och fick följande svar:  
 
Tabell 4. Gymnasieelevernas inställning till kamratrespons, efter utvecklingsarbetet.  
 
6) Vad tyckte du om att arbeta med kamratrespons; alltså att dina klasskamrater fick  
läsa/lyssna till det du skrivit och säga vad de tycker? Markera det eller de  alternativ 
som stämmer bäst! 

Enkätsvar  
efter utvecklings-
arbetet 

* Jag tyckte att det var riktigt bra, jag fick mycket inspiration. 4 
* Jag tyckte att det var okej. 15 
* Jag tyckte inte alls om det.  4 
* Mina kamrater rättade mina stavfel men sade inget om själva innehållet. 1 
* Mina kamrater kommenterade innehållet men sade inget om mina stavfel. 2 

Summa 26 
 
Två elever tillverkade här egna svarsalternativ. Det ena löd ”Vadå kamratrespons, har vi nå-
gonsin gjort nåt sånt…” och det andra bestod bara av ett stort frågetecken intill svarsalterna-
tiven. Ett resonemang kring möjliga orsaker till dessa egentillverkade svar finns under rubri-
ken Slutdiskussion.  
 
En logisk följdfråga var att be eleverna bedöma hur de tyckte att texterna blev efter bearbet-
ningen. Den uppmärksamme läsaren noterar naturligtvis här att numreringen av ovanstående 
fråga inte stämmer. Fråga nummer 6 borde rimligtvis följas av fråga nummer 7, men så icke i 
detta fall. Anledningen är helt enkelt ett misstag vid numreringen.  



 11

 
Tabell 5. Gymnasieelevernas inställning till sina texter efter bearbetning. 
 
8) Hur blev din text efter bearbetningen? Markera det som stämmer bäst! 
 

Enkätsvar  
efter utvecklings-
arbetet 

* Jag tycker att den blev bättre. 15 
* Jag tycker inte att det blev någon skillnad. 10 
* Jag tycker att den blev sämre.  1 

Summa 26 
 
Även under denna fråga fann vi två egentillverkade svarsalternativ. Det ena löd ”Mina texter 
är dåliga vad jag än gör med dom” och det andra ”Vilken bearbetning!?”. Som nyss nämnts 
finner vi ett resonemang kring orsaken till dessa svar under rubriken Slutdiskussion.  
 
Avslutningsfrågan i den inledande enkäten tog upp elevens känslor kring kamratrespons. 
Svaren fördelade sig som visas nedan. 
 
Frågan löd: Vad känner du när du tänker på att andra ska läsa eller lyssna till det som du har 
skrivit? Markera med ett kryss på linjen. 0 betyder att du känner obehag, 10 att du tycker att 
det ska bli riktigt roligt.  
 
Figur 5. Gymnasieelevernas känslor kring kamratrespons angående den egna texten, före utvecklingsarbetet. 
 
       |                  |         |  |            | | |     ||   ||||||||||||||   |         |  | |                                                      
0________________________________   5_____________________________________ 10 
Obehagligt                                   Det spelar ingen roll                                         Riktigt roligt 
 
Under den här frågan fann vi ännu ett eget svarsalternativ. I det här fallet ett par förklarande 
meningar om elevens inställning till att låta andra läsa eller lyssna till det som han/hon har 
skrivit. Eleven har skrivit: ”Det beror på om jag är nöjd med det jag skrivit. Om jag är nöjd 
med det jag skrivit så är det lite läskigt att låta nån läsa det.” 
 
Efter utvecklingsarbetet fick eleverna svara på samma fråga kring kamratrespons. Då 
fördelade sig svaren så här: 
 
Figur 6. Gymnasieelevernas känslor kring kamratrespons angående den egna texten, efter utvecklingsarbetet. 
 
     |                |           |              |   |  | |      |||||||||||||     | |      |      |              |            | | |                        
0________________________________   5_____________________________________ 10 
Obehagligt                                   Det spelar ingen roll                                         Riktigt roligt 
 
Eleverna fick också möjlighet att, i den första enkäten, fritt uttrycka sina tankar kring deras 
tidigare erfarenhet av kamratrespons. Nio elever valde att lämna en kommentar. En elev min-
des inte riktigt hur kamratrespons gick till, eftersom det var ett tag sedan han gjorde det. ”Det 
gjick [sic!] bra”, skrev en elev. ”Man får veta vad som kan förbättras” skrev en annan. Någon 
utvecklade sina tankar lite mera och menade att den som ska ge respons måste tycka om att 
läsa, och helst i den genre som texten tillhör, för att det ska bli riktigt lyckat. En elev 
påpekade att det är bättre att läraren säger vad som är bra och dåligt, inte att elever gör det. En 
kommentar var att det är bra att få ett annat perspektiv på det hela, samt att man får en chans 
att skriva om innan texten ska bedömas. Ytterligare en menade att man kan få upp ögonen för 
sådant som stavfel, meningsbyggnad och liknande, och att det är viktigt att man får respons 
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från någon man kan lita på och som har lagt ned arbete på texten. Alla var dock inte entydigt 
positiva i sina kommentarer. En elev skrev att han/hon helst inte låter någon läsa, i synnerhet 
om texten känns mindre lyckad. En annan ansåg att det är obehagligt att redovisa inför 
klassen, men menar att det kan gå bra att sitta i små grupper.  
 
I den avslutande enkäten lämnades ett utrymme för egna kommentarer, angående hela utveck-
lingsarbetet, allra sist. Många har lämnat svarsutrymmet helt tomt, men det förekom, i ett litet 
antal enkäter, svar som ”Nej” och ”Inget”. En elev har sammanfattat sin åsikt om svensk-
undervisningen i stort under frågan, men också skrivit att det skulle vara roligt att få andra 
uppgifter än att bara göra fortsättningar på berättelser. En annan elev skrev ”Ändå ganska 
roliga övningar”. Någon påpekade att kamratrespons är roligare om man är vän med den som 
läser. Slutligen fanns också en elev som berättar att han påverkats positivt av projektet och att 
han verkligen känner en ökad lust att skriva.  

4.2 Intervjuresultat 
Intervjuerna genomfördes i två av klasserna. På grund av tidsbrist genomfördes inga inter-
vjuer i den tredje klassen, vilket vi i efterhand beklagar trots att vi inte tror att resultatet är av-
hängigt detta.  
 
För att försvåra en eventuell identifiering av de medverkande intervjupersonerna har vi valt att 
numrera eleverna, från Elev 1 till och med Elev 7. Vi har samtidigt valt att benämna samtliga 
elever ”han” oavsett reellt kön. Vi har också valt att inte avslöja intervjupersonernas ur-
sprungsklass och skola. Allt detta för att skydda de enskilda elevernas identiteter.  
 
När vi intervjuade eleverna om deras tankar kring utvecklingsarbetet följde vi inte någon 
bestämd mall över hur intervjun skulle se ut efter den inledande frågeställningen som var 
gemensam för alla. Istället lät vi elevens svar styra intervjun. Vid något tillfälle har 
intervjuerna glidit in på ämnen som inte är direkt relaterade till utvecklingsarbetet, men här 
nedan redovisas kortfattat vad respektive elev har sagt om själva utvecklingsarbetet.  
 
Elev 1 hade hellre skrivit egna berättelser, men tycker att projektet har fungerat bra. Han 
tyckte att det var svårt att skriva fortsättningar på andras berättelser.  
 
Elev 2 berättade att han tyckte att det var lätt att komma igång med skrivandet till varje upp-
gift, och att han ofta började skriva ”på första impulsen”. Han menade också att det gavs tyd-
liga instruktioner angående vad som skulle skrivas. Den här eleven framhöll ”Handkraft” av 
Torgny Lindgren som den bästa texten att arbeta efter. 
 
Elev 3 hade gärna skrivit längre dikter. Han tyckte att det var mycket bra med skrivträning 
och att det hade varit roligt att skriva. Även den här eleven påpekade att Lindgrens novell 
”Handkraft” var bra att arbeta med.  
 
Elev 4 tyckte att det varit lagom tung arbetsbörda och att han försökt att göra sitt bästa för 
varje uppgift. Han ansåg inte att utvecklingsarbetet givit honom någon inspiration till läsning. 
 
Elev 5 var nöjd med projektet och tyckte att det varit bra att få en början att fortsätta skriva 
på. Han upplevde att han hade svårt att hitta på egna saker att skriva om och uppskattade 
därför att det funnits en given början.  
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Elev 6 talade om att han vid utvecklingsarbetets slut var mycket less på att läsa och skriva. 
Dessutom ville han klargöra att han hellre läser än skriver. Han tyckte att det varit en intensiv 
period. 
 
Elev 7 var mycket nöjd med skrivträningen och tyckte att det behövdes.  
 
Både elev 2 och 4 påpekade, oberoende av varandra, att utvecklingsarbetet inte lett till någon 
skillnad avseende deras inställning till läsning och skrivande, jämfört med innan. De berättade 
att de vid den avslutande enkäten inte kom ihåg vad de svarat på den första, och att det är där-
för som deras enkäter inte är riktigt rättvisande. Detta är ett påpekande som vidare diskuteras 
under rubriken Reliabilitet och validitet.  

4.3 Observationsresultat 
Som tidigare nämnts var observationerna av allmän karaktär och avsåg i huvudsak 
arbetsklimatet i klassrummet, stämningen bland eleverna och hur olika arbetsuppgifter tagits 
emot. De observationer som är av betydelse för utvecklingsarbetets resultat redogör vi för och 
diskuterar under Slutdiskussion.  

5 Diskussion 

5.1 Reliabilitet och validitet 
Som tidigare nämnts har vi använt oss av enkäter, intervjuer och observationer som 
mätmetoder. Samtliga metoders tillförlitlighet kan diskuteras.  
 
En möjlig svaghet kan vara att eleverna efter utvecklingsarbetet kände sig mättade på skriv-
uppgifter och att de vid enkättillfället inte fått distans till skrivprojektet. Mätmetoden kan i 
detta fall betraktas som tillförlitlig men man kan ta i beaktande att den kanske skulle ge ett 
annat resultat med ett annat tidsperspektiv.  
 
Ytterligare en svaghet kan vara att eleverna vid det andra enkättillfället inte mindes vad de 
svarat på vid det första. Detta antagande stöds av de två intervjupersoner som berättat att de 
från den första enkäten till den andra inte riktigt mindes vad de egentligen hade svarat. I 
synnerhet de egna svaren på värderingsfrågorna torde ha varit svåra att minnas från det ena 
enkättillfället till det andra.  
 
Vid enkättillfällena har eleverna fått klart för sig att deras ordinarie lärare inte kommer att ha 
tillgång till enkätsvaren, men att det är angeläget för oss att få tillförlitliga svar. Detta har 
gjorts för att uppmuntra eleverna att svara så sanningsenligt som möjligt. Det är vår uppfatt-
ning att eleverna också har gjort sitt bästa för att tillmötesgå detta önskemål.  
 
Rent allmänt kan konstateras att svarsalternativen på en enkät inte alltid täcker upp det som 
respektive elev önskar svara. Som tidigare nämnts har vissa elever då antingen angett flera 
alternativ eller avstått från att svara. Någon gång har eleverna också tillverkat egna 
svarsalternativ. 
 
Vad gäller intervjuernas tillförlitlighet kan vi konstatera att eleverna med beundransvärd 
möjligen ökat om vi samarbetat vid intervjutillfällena, men då hade eventuellt den intervjuade 
upplevt ett underläge och därför avstod vi. Gruppintervjuer övervägde vi aldrig eftersom vi 
ansåg att risken för anpassade svar inom gruppen var uppenbar.  
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Observationerna är i högsta grad att betrakta som subjektiva, vilket naturligtvis innebär att en 
annan person möjligen hade kunnat tolka observationerna på annat vis. 
 
Något som självfallet också bör tas i beaktande är att antal elever i undersökningen har varit 
relativt litet, och att det inte går att fastställa några som helst resultat som, enligt vedertagna 
normer, är statistiskt tillförlitliga.  

5.2 Slutdiskussion 
Det primära syftet med utvecklingsarbetet var att påverka elevernas skrivlust i en positiv 
riktning. Vi arbetade med en metod som kombinerar skrivande och litteratur. Det fanns också 
en förhoppning om en bieffekt, nämligen den att eleverna skulle bli mer positiva även till 
läsning.  
 
Vår spontana reaktion vid sammanställningen var att det primära syftet med 
utvecklingsarbetet inte hade uppnåtts. Detta i beaktande av att majoriteten av eleverna har 
svarat att deras inställning inte förändrats, och att 7 elever har svarat att deras inställning 
påverkats i negativ riktning. Samtidigt är det dock 5 elever som har svarat att deras inställning 
påverkats i positiv riktning, och avseende dessa elever har utvecklingsarbetets syfte uppnåtts.  
 
Anledningar till att det primära syftet inte riktigt uppnåtts är att arbetet bedrevs under mycket 
kort tidsperiod och att det därför blev väldigt komprimerat till sin form och intensivt för 
eleverna. Vi kan alltså slå fast att det här arbetet förmodligen hade vunnit mycket på att kunna 
genomföras under en längre tidsperiod och i en inte fullt så koncentrerad form. Som lärare 
under exempelvis ett helt läsår har man möjlighet att sprida ut ett skrivprojekt av det här 
slaget och därmed få ett annat resultat. Den möjligheten står inte till buds för ett examens-
arbete som ska genomföras under en begränsad tidsperiod. Om inte tidsperioden är möjlig att 
förlänga bör man istället överväga att minska antalet uppgifter. Många elever klarar av att 
skriva intensivt i flera veckor, men andra tycker att det blir för betungande.  
 
En observation som vi gjort är att det inte på förhand går att peka ut de elever som inte orkar 
med en skrivintensiv period. Det var nämligen inte med säkerhet de elever som saknade 
skrivvana som tröttnade först, vilket man kunde frestas att tro. Elever med skrivvana och viss 
skrivskicklighet fann många gånger uppgifterna alltför enkla för att de skulle kunna ses som 
en utmaning. Samtidigt fanns det elever med liten skrivvana, eventuellt också dokumenterade 
läs- och skrivsvårigheter, som ansåg att uppgifterna var svåra men som trots detta arbetade 
flitigt.  
 
För att ett projekt av det här slaget ska nå det syfte som önskas är det viktigt att vara lyhörd 
för elevernas behov, exempelvis de som nämns ovan. Finns det möjlighet att anpassa sitt 
skrivprojekt efter den klassen man för tillfället handleder så anser vi att man ska göra det. 
 
Enligt de modeller av skrivprocessen som Ingegärd Sandström Madsén och Siv Strömquist 
har presenterat, ingår förarbete. I det här projektet har förarbetet bestått av att eleverna inför 
respektive skrivuppgift läst olika texter eller fått någon text uppläst för sig. Tanken var att 
detta skulle tjäna som inspiration och stoffinsamling. Ofta har det varit tillräckligt för ele-
verna; de har kunnat gripa sig an uppgiften tämligen omgående. Någon gång har vi fått stå till 
tjänst med ytterligare inspiration. Exempelvis kan nämnas att Klass C upplevde att kåserierna 
var svåra att utgå ifrån. Några av eleverna fann ingen inspiration överhuvudtaget och resulta-
tet blev ett antal texter med högst pragmatiskt innehåll. Det motsatta förhållandet rådde i 
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Klass A. Där tjänade dessa texter som en verklig språngbräda till skrivandet av ironiska texter 
och flera elever gjorde lyckad debut som kåseriförfattare.  
 
Angående förarbete så har vi noterat att vissa elever föreföll att bearbeta den inledande texten 
redan vid läsningen, och att dessa elever tämligen omedelbart påbörjade skrivandet. Andra 
elever behövde en stund efter läsningen, då de kunde planera sitt skrivande. Möjligen kan ett 
samband utläsas; de elever som omgående började att skriva såg ut att finna stort nöje i 
skrivandet och har i enkätsvaren ofta markerat att de genomgått en positiv förändring.  
 
Både Sandström Madsén och Strömquist framhöll vikten av bearbetning. Den erfarenhet vi 
fått genom det här projektarbetet är att elever sällan är intresserade av någon omfattande 
bearbetning av sina texter. Det finns naturligtvis också elever som villigt omarbetar sina tex-
ter, men överlag verkar det som att elever anser att de slutfört sin skrivuppgift efter första ut-
kastet. Det var alltså få elever som velat bearbeta sina texter, trots att de oftast givits 
möjligheter till detta. En tydlig tendens som gått att utläsa i samtliga klasser är att försök att 
övertala till bearbetning inte främjar skrivlusten. En intressant observation i sammanhanget är 
att en majoritet av deltagarna i den avslutande enkäten tyckt att responsarbete har varit ”okej”, 
och att endast en minoritet svarat att de inte alls tyckte om det. Trots detta ser vi alltså att de 
deltagande eleverna inte varit övervägande positiva till att bearbeta sina texter. Det finns alltså 
en motsättning mellan elevernas teoretiska inställning och det praktiska arbetet i den här 
frågan. 
 
I Klass A har responsarbetet huvudsakligen skett muntligt, men eleverna har inte varit pigga 
på att fortsätta arbetet med de olika texterna efter responsen. De har oftast ansett sina texter 
som färdiga redan innan det varit dags för responsarbete och det har naturligtvis påverkat vil-
jan att bearbeta texten. Klass B har följt ett liknande mönster som Klass A. Vad gäller Klass C 
så var det, som tidigare nämnts, ofta praktiskt ogenomförbart att arbeta i grupp med respons. 
Vissa elever i den klassen har dock läst och kommenterat varandras texter, mestadels munt-
ligt.  
 
Samtliga elever har dock fått skriftliga kommentarer till varje enskild text, av oss som lärar-
kandidater. Dessa kommentarer har i huvudsak fokuserat på innehållet, och ibland med för-
slag till förbättringar. Stavfel, grammatik och meningsbyggnad har av oss i princip inte 
kommenterats. Dock har några elever som läst varandras arbeten markerat sådana fel. 
Dessutom har vi, med de elever som så önskat, samtalat om texterna både under skrivandet 
och efter texternas färdigställande. Samtalen som skett under skrivandets gång kan betraktas 
som bearbetning, medan samtalen som skett efter texternas färdigställande kan utgöra 
exempel på mottagande. 
 
I skrivprocessen ingår en tanke om en mottagare; texten ska på något vis publiceras. I 
samtliga klasser har de kollektivskrivna dikterna blivit upplästa till allas förtjusning. I Klass A 
har det genomgående fungerat på så vis att respektive elev har läst upp sin text för en mindre 
grupp. Texterna har vid uppläsningen ibland varit helt färdiga, men ibland endast halvfärdiga. 
Läsningen har då också tjänat som tillfälle till respons, förutom publicering. I Klass B har ele-
verna läst varandras texter tyst och kommenterat antingen muntligt i grupp eller skriftligt 
direkt till skribenten. I Klass C har endast vissa av eleverna givit varandra en viss kamrat-
respons muntligt. Den här klassen visade sig vara väldigt ojämn vad gäller både arbetstakt och 
närvaro. Därför fungerade varken kamratresponsen eller publiceringen fullt ut, och det är 
troligtvis förklaringen till att vissa elever i avslutningsenkäten svarar att de inte upplever sig 
ha deltagit i någon kamratrespons. 
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Vår ambition var att följa Hans Johanssons modell för responsarbete, med fasta 
responsgrupper och högläsning av texterna. Ett par anledningar till att det inte blev så i det 
praktiska genomförandet redovisas ovan. Ytterligare en anledning är att det i Klass A, vid 
första gruppresponstillfället, visade sig att grupperna blev ojämnt fördelade på så vis att de 
tystlåtna råkade hamna i en grupp och de diskussionslystna i en annan grupp. Att i den 
situationen framhärda med fasta grupperingar kändes inte angeläget. 
 
Løkensgard Hoel menade att responsgrupper är ett sätt att bredda spektrat av mottagare, 
skrivfunktioner och skrivsituationer. Klass A vacklade något i sin inställning till respons-
grupper. Till en början tyckte de om att läsa texterna för varandra, men mot slutet av projektet 
kunde en viss ovilja iakttagas – förmodligen ett utslag av allmän skrivleda. I Klass B fanns en 
positiv inställning till responsgrupper men många elever hade svårt att frigöra sig från tanken 
att respons innebar något annat än att rätta direkta fel i texten. Klass C hade en blandad 
inställning till arbetssättet och problemet med arbetstakt och frånvaro avspeglade sig i det 
praktiska arbetet med responsgrupper. I samtliga klasser har vi dock observerat en spontan 
vilja att dela med sig av sina texter till klasskamraterna genom de informella textläsningar 
som uppstod. Denna spontana textläsning kan tolkas som ett uttryck för att eleverna känner 
sig nöjda med sina texter. Løkensgard Hoels teori om ett breddat mottagarspektrum förefaller 
alltså stämma, även om eleverna verkar föredra spontanitet framför styrning. 
 
Anders Mehlums påpekande om att mottagarmedvetenhet påverkar både textkvalité och 
skrivlust i positiv riktning är, enbart med hjälp av det här utvecklingsarbetet, inte möjligt att 
belägga. Vi har observerat tendenser som visar att Mehlums åsikt är korrekt, framförallt hos 
de mindre skrivvana eleverna. Tiden har varit alltför knapp för att utföra en kvalitetsinriktad 
undersökning av de texter som producerats, samtidigt som också kännedomen om de texter 
som eleverna tidigare producerat varit alltför liten. Tyvärr saknas i den avslutande enkäten en 
frågeställning där eleverna får möjlighet att bedöma om deras skrivförmåga utvecklats under 
projektets gång. Dock kan vi konstatera att i synnerhet två elever definitivt förbättrat 
kvaliteten på sina texter under projektets gång, samt att de skrivit längre, sammanhängande 
texter än vad de tidigare presterat. Dessa elever har, i enkäterna, markerat att deras inställning 
till skrivande påverkats negativt. Ett antagande från vår sida är att dessa elever inte är 
tillräckligt medvetna om sin pågående utveckling.  
 
Mehlum ansåg också att elever som får direkt hjälp med språk och ämne skriver bättre än de 
som enbart ombeds att skriva. Den erfarenhet vi gjort är att elever många gånger förstår de 
grundläggande teorierna kring skrivande, men att de inte alltid kopplar ihop dessa med sin 
egen textproduktion. I en av klasserna diskuterades tal- respektive skriftspråk. Många elever 
ansåg sig förstå skillnaden, men när de själva skrev blev det trots detta omotiverat talspråk i 
texten.  
 
En av de som poängterat sambandet mellan litteratur och skrivande är Mehlum. Han menade 
att eleverna har mycket att vinna på att kunna koppla samman skrivande och läsning. Den 
bieffekt vi hade hoppats på var att eleverna skulle utveckla ett ökat intresse för litteratur. 
Tyvärr kan vi konstatera att de svar vi fått via enkäterna inte visar på något ökat intresse. En 
fråga som fanns med i både den inledande och den avslutande enkäten handlade om elevens 
tankar om den framtida inställningen till läsning. Svaren var inte entydigt positiva eller 
negativa till läsning, även om man med god vilja kan utläsa en positiv förskjutning i den 
avslutande enkäten. Det var fler som svarade att de inte vet något om sin framtida inställning 
till läsning, än som var direkt negativa efter utvecklingsarbetet. Samtidigt var det tyvärr färre 
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som var direkt positiva. En möjlig förklaring till detta är att det presenterats alltför många och 
alltför korta texter under alltför kort tidsperiod. Ingen text har hunnit lämna något djupare 
intryck och därmed har inte läslusten hunnit väckas. Men ett positivt undantag var alltså 
Torgny Lindgrens novell ”Handkraft” som berört många elever.  
 
Johansson tillhörde också de som framhöll sambandet mellan litteratur och skrivande, och han 
menade att en förutsättningslös presentation av en text leder till att eleven arbetar med den 
utan låsningar. Det är en uppfattning som i stort stämmer överens med det vi noterat i klass-
rumsarbetet. Exempelvis vid arbetet med ett avsnitt ur Illiaden var det många elever som 
skrev om soldatens tankar, och placerade honom i modern tid. Samma sak kan sägas om av-
snittet ur Lysistrate. Genomgående var det här en text och en uppgift som väckte elevernas 
skrivlust, och många skrev utan större bekymmer. Dock väcktes inget uttalat intresse för fort-
satt läsning av just dessa texter. Vi gjorde erfarenheten att det i stort gick att följa Johanssons 
modell med önskat resultat, men att det i praktiken var svårt att undvika att avslöja genre.  
 
Sammanfattningsvis vill vi klargöra att vi tror på möjligheten att i framtiden arbeta med olika 
projekt i avsikt att uppnå ökad skrivlust och främja läsintresset hos elever.  
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 Bilaga 1 1(1) 
Skrivprocessens alla stadier enligt Siv Strömquist, Skrivprocessen. 
 
 Förstadiet 

 *analys av skrivuppgiften (vad ska jag skriva om? för vem? i vilket 

syfte?) 

 *stoffsamling (samla material) 

 *sovring/fokusering (vad ska jag ta med mig av materialet, 

vad ska jag koncentrera mig på?) 

 *strukturering/planering (i vilken ordning ska jag presentera 

materialet?) 

 Skrivstadiet 

 *formulering  (översätta tankar till skrift) 

 Efterstadiet 

 *bearbetning  (från utkast till färdig text) 

 *utskrift 

 *korrekturläsning 

 *publicering/ev. tryckning  (texten möter läsaren) 

 (Strömquist 1993, s. 24) 

 
 



 
 Bilaga 2 1(1) 
 
LEKTIONSPLANERING 

 Lektionstillfälle 1: Vi presenterar utvecklingsarbetet, delar ut enkäterna och låter 
eleverna besvara enkäterna i lugn och ro. 

 Lektionstillfälle 2: Kollektivdikt. Eleverna skriver enstaka rader som av läraren sätts 
samman till hela dikter, till lektion 3. Utgångspunkt tas i stroferna ”Jag skulle vilja…” 
och ”Jag önskar att…” Enskilt skrivarbete: dikt om färger och haikudikt.  

 Lektionstillfälle 3: Med utgångspunkt i John Marsdens ungdomsroman Breven inifrån 
får eleverna i uppgift att skriva brev. Eleverna får välja att skriva brev antingen till 
någon av personerna i boken eller till respektive handledare. Vid det här tillfället 
fungerar vi som responsgivare. Responsen fokuserar på innehållet. Ingen bearbetning 
sker.  

 Lektionstillfälle 4: Med utgångspunkt i Peter Pohls text ”När du får råd är du 
välkommen hit” skriver eleverna reflektioner kring sitt eget förhållande till böcker. 
Tanken är att det ska bli en kort text som ger upphov till eftertanke kring det egna 
läsandet.  
Här kommer för första gången i projektet elevernas eget responsarbete in. Eleverna 
läser texter och ger respons två och två. Efter bearbetning lämnas texten in.  

 Lektionstillfälle 5: Med utgångspunkt i kåserierna ”Intim kampanj” av Christina 
Nyström och ”Sådana som jag får inga kompisar” av Linda Skugge får eleverna i 
uppgift att formulera en egen text kring ett problem. Tanken är att eleverna kan skriva 
antingen en ironisk, kåserande text, eller en insändare. Responsarbetet sker här i 
grupper om fyra och fyra, innan själva skrivandet. Detta för att ge responsarbetet 
karaktären av brainstorming. Eleverna får skriftlig respons på den färdiga texten av 
oss handledare.  

 Lektionstillfälle 6: Med utgångspunkt i Illiaden och Lysistrate får eleverna i uppgift att 
skriva utifrån den givna situationen. Texten kan ha karaktären av en inre monolog, ett 
brev, eller något annat som anknyter till den aktuella texten. Här sker responsarbetet i 
grupper om fyra, och texten lämnas in efter bearbetning.  

 Lektionstillfälle 7-8: Med utgångspunkt i första halvan av novellen ”Handkraft” av 
Torgny Lindgren, får eleverna i uppgift att, efter en diskussion om novellens innehåll 
och personer, skriva slutet av novellen. Responsarbetet sker i grupper om fyra och 
fyra, och texten lämnas in efter bearbetning.  

 Lektionstillfälle 9-10: Med utgångspunkt i novellen ”Pojkjäveln” av Aino Trosell får 
eleverna att skildra pojkens syn på saken. Det kan ske i form av en inre monolog, ett 
brev, eller en berättelse. Efter ett responsarbete i grupper om fyra och fyra lämnas 
texten in.  



 
 Bilaga 3 1(2) 
Enkät om skrivande och läsande (före utvecklingsarbetet) 
 
1) Hur ofta skriver du? Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
* Ofta, både på fritiden och i skolan, för jag tycker om att skriva. 
* Jag tycker om att skriva på fritiden, och skriver det som krävs för skolarbetet. 
* Jag skriver bara på fritiden, det som ska skrivas i skolan är inte kul. 
* Jag skriver det som krävs för skolarbetet, och det är rätt kul. 
* Jag skriver det som krävs för skolarbetet, men det är inte särskilt kul. 
* Jag undviker att skriva både i skolan och på fritiden. 
 
 
2) Hur ofta läser du? Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
* Ofta, både på fritiden och i skolan, för jag tycker om att läsa. 
* Jag tycker om att läsa på fritiden, och läser det som krävs för skolarbetet. 
* Jag läser bara på fritiden, det som ska läsas i skolan är inte kul. 
* Jag läser det som krävs för skolarbetet, och det är rätt kul. 
* Jag läser det som krävs för skolarbetet, men det är inte särskilt kul. 
* Jag undviker att läsa både i skolan och på fritiden. 
 
 
3) Om du får värdera hur kul det är att skriva, där 0 är så tråkigt något kan vara och 10 så 
roligt något kan vara – hur värderar du skrivande? Sätt ett kryss på linjen! 
 
 
0________________________________   5_______________________________________  10 
Tråkigt                           Varken tråkigt eller roligt                                        Riktigt roligt 
 
 
4) Om du får värdera hur kul det är att läsa, där 0 är så tråkigt något kan vara och 10 så 
roligt något kan vara – hur värderar du läsande? Sätt ett kryss på linjen! 
 
 
0________________________________   5_______________________________________  10 
Tråkigt                           Varken tråkigt eller roligt                                        Riktigt roligt 

 
 
 
5) Tror du att man kan utveckla sin skrivförmåga? Ringa in ditt svar! 
 
Ja  Nej Vet ej 
 
 
6) Skulle du vilja utveckla din skrivförmåga? Ringa in ditt svar! 
 
Ja Nej 
 
 
 
 



 
Bilaga 3 2(2) 

 
7) Tror du att någon gång kommer att tycka att det är roligare att läsa jämfört med vad du 
tycker nu? Ringa in ditt svar! 
 
Ja  Nej Vet ej 
 
 
7) Har du någon gång arbetat med kamratrespons; alltså att dina klasskamrater får läsa/lyssna 
till det du skrivit och säga vad de tycker? Ringa in ditt svar! 
 
Ja  Nej 
 
 
8) Svara endast om du svarat ja på fråga 7! Vad tyckte du om att arbeta på det viset? Markera 
ditt svar! Markera det eller de alternativ som stämmer bäst med dina åsikter. 
 
* Jag tyckte att det var riktigt bra, jag fick mycket inspiration. 
* Jag tyckte att det var okej. 
* Jag tyckte inte alls om det.  
* Mina kamrater rättade mina stavfel men sade inget om själva innehållet. 
* Mina kamrater kommenterade innehållet men sade inget om mina stavfel. 
 
 
9) Övriga kommentarer kring kamratrespons? Skriv dem här: 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
 
10) Vad känner du när du tänker på att andra ska läsa eller lyssna till det som du har skrivit? 
Markera med ett kryss på linjen. 0 betyder att du känner obehag, 10 att du tycker att det ska 
bli riktigt roligt. 
 
0________________________________   5_______________________________________  10 
Obehagligt                                   Det spelar ingen roll                                         Riktigt roligt 
 
 



 
 Bilaga 4 1(2) 
Enkät om skrivande och läsande (efter utvecklingsarbetet) 
 
1) Hur ofta skriver du? Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
* Ofta, både på fritiden och i skolan, för jag tycker om att skriva. 
* Jag tycker om att skriva på fritiden, och skriver det som krävs för skolarbetet. 
* Jag skriver bara på fritiden, det som ska skrivas i skolan är inte kul. 
* Jag skriver det som krävs för skolarbetet, och det är rätt kul. 
* Jag skriver det som krävs för skolarbetet, men det är inte särskilt kul. 
* Jag undviker att skriva både i skolan och på fritiden. 
 
 
2) Hur ofta läser du? Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
* Ofta, både på fritiden och i skolan, för jag tycker om att läsa. 
* Jag tycker om att läsa på fritiden, och läser det som krävs för skolarbetet. 
* Jag läser bara på fritiden, det som ska läsas i skolan är inte kul. 
* Jag läser det som krävs för skolarbetet, och det är rätt kul. 
* Jag läser det som krävs för skolarbetet, men det är inte särskilt kul. 
* Jag undviker att läsa både i skolan och på fritiden. 
 
 
3) Om du får värdera hur kul det är att skriva, där 0 är så tråkigt något kan vara och 10 så 
roligt något kan vara – hur värderar du skrivande? Sätt ett kryss på linjen! 
 
 
0________________________________   5_______________________________________  10 
Tråkigt                           Varken tråkigt eller roligt                                        Riktigt roligt 
 
 
4) Om du får värdera hur kul det är att läsa, där 0 är så tråkigt något kan vara och 10 så 
roligt något kan vara – hur värderar du läsande? Sätt ett kryss på linjen! 
 
 
0________________________________   5_______________________________________  10 
Tråkigt                           Varken tråkigt eller roligt                                        Riktigt roligt 
 
 
 
  
5) Tror du att någon gång kommer att tycka att det är roligare att läsa jämfört med vad du 
tycker nu? Ringa in ditt svar! 
 
Ja  Nej Vet ej 
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6) Vad tyckte du om att arbeta med kamratrespons; alltså att dina klasskamrater fick  
läsa/lyssna till det du skrivit och säga vad de tycker? Markera det eller de  alternativ som 
stämmer bäst! 
 
* Jag tyckte att det var riktigt bra, jag fick mycket inspiration. 
* Jag tyckte att det var okej. 
* Jag tyckte inte alls om det.  
* Mina kamrater rättade mina stavfel men sade inget om själva innehållet. 
* Mina kamrater kommenterade innehållet men sade inget om mina stavfel. 
 
 
8) Hur blev din text efter bearbetningen? Markera det som stämmer bäst! 
 
* Jag tycker att den blev bättre. 
* Jag tycker inte att det blev någon skillnad. 
* Jag tycker att den blev sämre.  
 
 
9) Vad känner du när du tänker på att andra ska läsa eller lyssna till det som du har skrivit? 
Markera med ett kryss på linjen. 0 betyder att du känner obehag, 10 att du tycker att det ska 
bli riktigt roligt. 
 
0________________________________   5_______________________________________  10 
Obehagligt                                   Det spelar ingen roll                                         Riktigt roligt 
 
 
 
10) Övriga kommentarer som du vill föra fram? 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 


