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Abstract 

Sara Nordkvist: Processkrivning i skrivundervisningen: En kvalitativ studie av två lärares 

undervisning. Svenska Va, inriktning 

gymnasieskolan, avancerad nivå, självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 2019. 

Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap 

 

 

I uppsatsen redogörs för en kvalitativ studie där data som samlats in under 

klassrumsobservationer och lärarintervjuer som genomförts med två svensklärare på 

gymnasiet analyseras. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur processkrivning 

kan aktualiseras i undervisningen och få insikt om dess fördelar och begränsningar. Uppsatsen 

utgår från det sociokulturella perspektivet och new literacy studies. Analysen visar att 

processkrivning, om kunskap om dess utförande finns, kan användas på ett framgångsrikt sätt 

för skrivträning och att elever kan ta till sig strategier kopplade till dess genomförande. Det 

framgår också att tidsbrist och dilemman rörande bedömning kan leda till att lärare att väljer 

bort metoden.  

 

Nyckelord: Processkrivning, processinriktad skrivundervisning, det sociokulturella 

perspektivet, new literacy studies, skrivundervisning, ämnesdidaktik  
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1. Inledning 

Inför ett examensarbete läggs en hel del tankar på skrivande och redan tidigt visste jag att det 

var just skrivundervisning jag ville skriva om. Mina funderingar kretsade till en början kring 

mina egna erfarenheter av skrivundervisning. Jag tänkte tillbaka till stoltheten när jag lärde 

mig skriva mitt eget namn, till en början med S:et bak och fram, och hur mycket tid som 

sedan dess har lagts ner av mig och mina lärare för att förfina mitt redskap. För skrivandet är 

ju trots allt det, ett redskap som vi förväntas bemästra som deltagare i samhället. I 

svenskämnet är skrivandet, tillsammans med att tala, lyssna och läsa, de förmågor som tränas 

och examineras kontinuerligt. Dessa förmågor förväntas elever, under de flesta 

omständigheter, också använda i övriga skolämnen. Skrivandet är ett verktyg som eleverna 

förväntas använda effektivt, för att lagra kunskap och för att förmedla den. Som blivande 

svensklärare gör dessa insikter mig ödmjuk inför det arbete som kommer att läggas ner på 

svensklektionerna, där dessa förmågor är såväl verktyg som mål. Dessutom väcks frågor om 

hur jag som lärare bäst kan genomföra skrivundervisning. 

 

Under min tid på universitet har jag lärt mig om strategier som tankekartor, kamratrespons 

och formativ bedömning. Dessa strategier är vanligt förekommande i processkrivning, där 

processen är i fokus snarare än produkten. Randahl beskriver processkrivandets metodik som 

en av två dominerande, och ofta samverkande undervisningsmodeller i skrivundervisningen, 

den andra är genreskrivandets metodik (2017, s. 5). Det kan anses självklart att det är precis 

så som skrivundervisning sker på gymnasieskolorna men erfarenheter ifrån min praktik, mitt 

examensarbete i engelska och min egen skoltid har fått mig att fundera på om processkrivning 

verkligen används och hur undervisning i processkrivning kan se ut. Alternativet till att arbeta 

med processkrivning är att ge eleverna en uppgift och förvänta sig att de levererar en färdig 

text, utan att arbeta med processkrivandets metod. Då står resultatet i fokus och eleverna 

förväntas på egen hand ta sig dit. Så utformas bland annat nationella provet i svenska.  

 

För att få förståelse för vilken roll processkrivningen har i svenskundervisningen på 

gymnasiet har jag valt att studera två lärare och deras undervisning. Förhoppningsvis kan 

denna undersökning i relation till den tidigare forskningen ge en bild av vilken roll 

processkrivningen kan ha i skrivundervisningen och vilka fördelar och begränsningar som 

finns. Jag anser att detta är av ämnesdidaktisk relevans eftersom metoden beskrivs som en av 

de två dominerande undervisningsmodeller i den svenska skolans skrivundervisning. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att genom en observations- och intervjustudie få kunskap 

om hur processkrivning kan användas i gymnasieskolans skrivundervisning och ta del av hur 

lärarna i studien anser att metoden fungerar i praktiken.  

 

Frågor: 

1. Hur realiseras processkrivning i två olika klassrum på gymnasiet?  

2. Vilka är möjligheter och utmaningar finns med processkrivning i gymnasieskolans 

svenskämne? 

 

I detta examensarbetes inledning beskrivs undersökningens syfte samt de teoretiska 

utgångspunkterna i form av det sociokulturella perspektivet och new literacy studies. I 

kapitlet om tidigare forskning beskrivs metoden processkrivning, dessutom förklaras dess roll 

i undervisningen samt läroplanen. Där redogörs även för konkreta exempel på hur den kan 

användas i praktiken. I metod- och materialkapitlet beskrivs, motiveras och kritiseras den 

kvalitativa metod som använts i undersökningen. Dessutom lyfts forskningsetik och de etiska 

överväganden som gjorts i samband med detta examensarbete. Därefter presenteras de lärare 

och elevgrupper som deltagit i undersökningen utförligt i löpande text och överskådligt i en 

tabell. Detta följs av en genomgång av den analysmetod som använts. I resultatdelen redogörs 

för och analyseras undersökningens empiri vilket följs av diskussion och slutsats. 

Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning inom området.  

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra medborgare som kan delta i ett demokratiskt 

samhälle och detta arbete inkluderar att ge eleverna rätt till en likvärdig utbildning 

(Skolverket 2011, s. 6). Läs- och skrivkunnighet är i princip nödvändigt i kontakt med 

myndigheter, arbete och för informationssökande. Dessutom kräver högre utbildning att du 

kan förstå och formulera dig enligt ämnesområdets genrekonventioner. Trots att barn i 

Sverige idag formellt har samma chanser till utbildning och framgång så har alla inte samma 

förutsättningar. Norberg Brorsson (2007, s. 15–16) tar utgångspunkt i Larsson (1984) och 

Heath (1994) när hon skriver att de barn som har en hemmiljö där skrivande och läsande är ett 

naturligt inslag har en fördel i lärandet trots att elever främst lär sig skriva i skolan.  
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I det sociokulturella perspektivet anses lärande ske i socialt samspel och människan ses som 

en kommunicerande varelse (Norberg Brorsson 2007, s. 19). Norberg Brorsson refererar även 

till Vygotskijs tankar om lärande i interaktion mellan individ och omgivning innan hon 

konstaterar:  

 

Med detta synsätt blir kontexten ytterst viktig. Genom att införa olika sociala situationer i 

undervisningen, där läsande, skrivande och samtal får riktiga funktioner, utvecklar eleven det 

språkliga uttrycket.   

Norberg Brorsson 2007, s. 21 

 

Detta förespråkar ett arbetssätt där elever får möjlighet att arbeta interaktivt i klassrummet 

och på så vis med hjälp av lärare och kamrater överbrygga de olika förutsättningar som de bär 

med sig hemifrån. I 1.2.1 redogörs för New literacy studies som är en syn på litteracitet som 

skiljer sig från den tidigare synen på läsande och skrivande som en inre process. Det sociala 

samspelet är en viktig komponent vid en processorienterad skrivundervisning. 

 

1.2.1 New Literacy Studies 

Enligt Street så är litteracitet en social handling och även när den utövas i undervisningens 

konstruerade sammanhang så sker det i ett socialt samspel (1997, s. 48). Gee förklarar att new 

literacy studies, även kallad NLS, föddes under åttiotalet i protest mot den rådande 

forskningen på litteracitet, läsande och skrivande, som enbart interna processer där dess 

kognitiva effekter stod i fokus (2015, s. 35). Med detta synsätt flyttas fokus från de interna 

processerna till läsande och skrivande som sociala och kulturella handlingar som dessutom är 

kontextbundna (Gee 2015, s. 35–36). Street förklarar att forskare inom NLS bör väga in 

elevernas kulturella kontext och hemförhållande för att få förståelse för vad som händer i 

klassrummet (1997, s. 47). Vid processkrivning skapas kontexter där utveckling av texten och 

elevernas förmågor står i fokus, och lärandet sker i samarbete med andra. Denna 

undersökning faller inom new literacy studies i såväl innehåll som utförande då deltagande 

observationer av undervisningen och samtal med lärare och elever genomförts med 

ambitionen att ta del av hur processkrivningen kan aktualiseras i skrivundervisningen. 

Resultaten vägs mot litteratur som sätter resultatet i kontext med lärande, undervisning, 

demokrati och likvärdig undervisning. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt med tidigare forskning redogörs för vad processkrivning är, dess roll i 

styrdokumenten och tidigare forskning om dess användande. Det inkluderar även riktlinjer 

från läroböcker för att ge konkreta exempel på hur processkrivning kan aktualiseras i 

undervisningen.  

 

Processkrivning är skrivande som genomförs med ett processinriktat arbetssätt. Fokus ligger 

då på processen snarare än på produkten. Skrivprocesser kan se väldigt olika ut beroende på 

kontext och utövare. Vid processkrivning styrs processen utifrån ett arbetssätt som kan gynna 

skrivprocessen. På Skolverkets hemsida finns texten ”Att skriva texter i ämnet” som en del av 

materialet tillgängligt i det kompetensutvecklande projektet för ämneslärare vid namn 

Läslyftet. Randahl förklarar där processkrivning som ett arbete där skribenter går igenom de 

tre huvudfaserna: Förberedelse, skrivande och bearbetning (Randahl, 2017, s. 5). Det 

poängteras dock att utövandet av processkrivning tenderar att innebära att flera av momenten 

utförs parallellt (Randahl 2017, s. 7). Siv Strömquist skriver att ”Ett processinriktat synsätt 

bidrar till förståelsen av skrivandets villkor” (2007, s. 38) och menar att det processinriktade 

skrivandet är en grundsyn snarare än en undervisningsmetod (2007, s. 40). Hon förklarar 

också att den processorienterade skrivundervisningen har sina rötter i retorikens arbetsmodell 

där det finns tydliga faser för planering, skrivande och bearbetning (Strömquist, 2007, s. 20). 

Strömquist menar att eleverna gynnas av att skriva ofta och att det är viktigt att 

undervisningen ger utrymme för hela skrivprocessen och att eleverna ska ges handledning och 

stöd genom skrivprocessens alla faser (2007, s. 41). I denna uppsats ligger fokus på 

processkrivningens roll i skrivundervisningen på gymnasiet. 

 

2.1 Processkrivning i Läroplanen 

Trots att det i den svenska läroplanen för gymnasiet inte står explicit att processkrivning ska 

utövas i svenskämnet så finns där syften och mål som kan aktualiseras i en processinriktad 

skrivundervisning. Enligt kunskapskraven för svenska 2 ska elever för att nå betyget E i 

svenska kunna ”samla, sovra och sammanställa information från olika källor” (Skolverket 

2011, s. 169) vilket motiverar undervisning i den så kallade planeringsfasen. Under 

svenskämnets syfte i Läroplanen för gymnasiet står det att "Undervisningen i muntlig och 

skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera egna och andras framställningar 

samt bearbeta sina framställningar efter egen värdering och andras råd.” (Skolverket 2011, s. 
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160) vilket motiverar att ge elever tillfälle för bearbetning av text och användandet av 

strategier som kamratrespons. Løkensgard Hoel kopplar arbete i responsgrupper till hur 

Läroplan 94 betonar skolan som en arbetsgemenskap där kamratrespons är en vanlig metod 

(2001, s. 12). Hon skriver att Sveriges läroplan skiljer sig ifrån Norges då det i den senare är 

explicit utskrivet att eleverna ska ge respons på varandras texter så tidigt som i första klass 

med uppföljning i de senare årskurserna (Løkensgard Hoel 2001, s. 12). Norberg Brorsson 

menar också att den svenska läroplanen är vagt formulerad rörande den processinriktade 

skrivningen och att det är möjligt att tolka huruvida processinriktad skrivundervisning är 

rimligt (2007, s. 32–33). Jag vill poängtera att texterna av Løkensgard Hoel (2001) och 

Norberg Brorsson (2007) är publicerade innan LGY11 trädde i kraft och att deras resonemang 

således syftar till dess föregångare. Det är dock relevant att nämna dessa iakttagelser då det 

framkommer att processkrivning inte haft en utskriven roll i den svenska läroplanen under de 

senaste decennierna och att de lärare som deltar i denna undersökning har erfarenhet av att 

undervisa utifrån de två senaste läroplanerna. 

 

2.2 Processkrivning i praktiken 

Det är rimligt att anta att elever har möjlighet att utöva ett processinriktat arbetssätt även i 

andra ämnen men i denna uppsats riktas fokus på den undervisning som genomförs av lärare i 

svenska eller svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Enligt Hedge så innebär 

undervisning i processkrivning att läraren jobbar för att ge eleverna det stöd som behövs för 

att bli en lyckad skribent genom att ge dem verktyg för att planera, granska och revidera sin 

text (2000, s. 307). Hon förklarar att ett processinriktat arbetssätt är tidskrävande men ger 

fördelar för de flesta elever eftersom de då får tydligt strukturerade uppgifter som kan lära 

dem strategier för planering, skrivande och bearbetning (Hedge 2000, s. 317). Hedge visar 

sympati för lärares mycket begränsade tid och rekommenderar att lärare ska uppmuntra sina 

elever att fortsätta skrivandet även utanför klassrummet för att ge skrivandet så mycket tid 

som möjligt och tillåta lärarrespons på lektionstid (2000, s. 318). 

 

Løkensgard Hoel skriver om en undersökning där högstadie- och gymnasieelever i Norge 

samt deras lärare deltog i en kartläggning rörande processorienterad skrivpedagogik i 

skrivundervisningen (Løkensgard Hoel 2001, s. 13). Där framkommer det att idéfasen var den 

av de tre faserna som användes mest av lärare i undervisningen. 44% av högstadielärarna och 

36% av gymnasielärarna angav att de använde sig av den ofta, medan responsgrupper 
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användes ofta av 27% av högstadielärarna och 24% av gymnasielärarna. Lärarresponserna 

användes ofta av 34% av högstadielärarna och 27% av gymnasielärarna (Grøtan m.fl. 1999, 

som refererad till av Løkensgard Hoel 2001, s. 13). Grøtan m.fl., som refererade till av 

Løkensgard Hoel (2001, s. 13), redogjorde också i sin undersökning för att gymnasieskolorna 

använde samtliga delmoment i störst utsträckning under det första året för att sedan minska 

användandet under det andra studieåret. Westman beskriver hur processkrivningens roll i 

undervisningen sedan slutet av 1980-talet har varit fokus för forskning i Norge och att 

forskningsintresset också har bidragit till dess roll i den norska skolans skrivundervisning 

(2009, s. 28). Detta kan vägas mot Blåsjö som menar att processkrivning inte har en har haft 

lika stor genomslagskraft i Sverige och att redskap för genomförande saknas (2006, s. 11). 

Dessa två avhandlingar publicerades för tio respektive tretton år sedan, och Sverige har sedan 

dess genomgått ett byte av läroplan. Utan explicita riktlinjer rörande processkrivning i 

läroplanen finns dock inget belägg för att läroplansbytet skulle leda till ökad användning av 

processkrivning i undervisningen.  

 

För ett internationellt perspektiv vill jag presentera en litteraturstudie av Graham och 

Sandmel. Graham och Sandmel genomförde en systematisk litteraturstudie där de utifrån 29 

studier ämnade att reda ut huruvida processkrivning förbättrade amerikanska elevers 

skrivande och deras motivation till att skriva eftersom processkrivande, enligt dem, är en av 

de mest populära metoderna för skrivundervisning (2011, s. 398). Resultatet visade att 

kvalitén på skrivandet hos studenter utan svårigheter förbättrades men att detta inte gällde för 

de elever som hade skrivsvårigheter och att elevers motivation till att skriva inte ökade 

(Graham och Sandmel 2011, s. 403). De poängterade dock att detta inte innebär att 

processkrivning bör överges, de såg bland annat att processkrivning med explicita och 

systematiska instruktioner hade mycket goda effekter (Graham och Sandmel 2011, s. 405). 

 

För de lärare som vill undervisa sina elever i processkrivning ger Strömquist en del praktiska 

råd och betonar att eleverna behöver lära sig olika strategier för de olika delarna av processen 

för att ge dem kunskaper om såväl process som produkt (2007, s. 49). Det finns många olika 

övningar som kan användas i en processinriktad skrivundervisning. Ett par exempel kommer 

att redogöras för i avsnitten 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3. 
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2.2.1 Övningar för planerings- och skrivfasen 

Ett vanligt led i processkrivningens planeringsfas är att brainstorma eller att skriva 

tankekartor. Därför presenteras här litteratur som berör just det. Hedge föreslår övningar i 

brainstorming, att ge elever en begränsad tid att skriva så mycket de kan om ett ämne, och 

tankekartor för ge elever strategier för planering (2000, s. 311). Även Dysthe m.fl. 

rekommenderar tankekartan, även kallad mindmap, och beskriver den som en ett 

huvudproblem som skrivs i mitten för att sedan grena ut i huvudidéer som i sin tur mynnar ut i 

underkategorier (2011, s. 32). De skriver att en tankekarta är ett sätt att strukturera material 

men att den också kan hjälpa till med att utveckla och systematisera idéer (Dysthe m.fl. 2011, 

s. 32) Tankekartor är flexibla och kan ge en visuell översikt mellan helheten och detaljerna 

(Dysthe m.fl., 2011, s. 32). 

 

För att inte fastna i planeringsfasen är det viktigt att komma igång med själva skrivandet. 

Dysthe m.fl. betonar att det kan vara svårt att komma igång med att skriva och att det är lätt 

att komma på ursäkter till varför det inte ännu är dags att sätta igång (2011, s. 46). De 

argumenterar för varför det kan vara bra att komma igång att skriva trots att en inte känner sig 

helt färdigt med planeringen av texten. De menar bland annat att det är lättare att hålla sig fast 

vid sin egen röst som skribent, att inse vilken litteratur som kan vara relevant och att det är 

enklare att gå i dialog med litteraturen om en börjar skriva innan en läser för att sedan läsa 

och skriva om vartannat (Dysthe m.fl. 2011, s. 47). Några tips för att komma igång är att börja 

skriva var som helst i texten, att skriva på olika delar av texten samtidigt, att snabbskriva utan 

krav på textkvalitet, att rikta texten till en vän, att lägga upp rutiner för skrivandet och att 

använda en loggbok för tankeskrivande (Dysthe m.fl. 2011, s. 48–49). 

 

2.2.2 Bearbetning med hjälp av formativ bedömning i skrivprocessen 

Formativ bedömning, bedömning som hjälper eleven framåt, är en viktig del av 

processkrivning och därför betonas den ytterligare här. Bedömning behöver inte innebära 

betygsättning eller examinering, det kan fungera som ett hjälpmedel för bearbetning. Karlsson 

och Grönlund skriver att lärares bedömning oftast utförs med följande syften: att ”kartlägga 

kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och 

utvärdera undervisning” (2011, s. 7). Den bedömning som motiverar ett betyg eller omdöme 

kallas för summativ bedömning och den bedömning vars syfte är att hjälpa elever framåt 

kallas för formativ bedömning (Karlsson och Grönlund 2011, s. 9). Trots att summativ 

bedömning också kan innefatta en formativ ansats är det inte säkert att eleverna vid nästa 
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skrivtillfälle kan dra nytta av de kommentarer som getts. Att som undervisande lärare ge 

formativ respons under skrivprocessen, det vill säga respons som ges på en elevtext utan att 

vara kopplad till en betygsgrundande bedömning, och sedan ge tillbaka texten för bearbetning 

innan slutgiltig inlämning är ett sätt att undervisa elever i bearbetning. Eleverna får då 

möjlighet att dra lärdom av lärarnas kommentarer i samband med redigering. Om eleven får 

tillbaka respons på sin text efter att den har blivit betygssatt så är det svårt att som lärare veta 

om eleverna har förstått kommentarerna eller om de har fått en chans av lära av dem. 

Karlsson och Grönlund skriver att återkoppling från läraren kan hjälpa eleverna men att en 

risk med formativ bedömning från läraren är att elever kan bli beroende av läraren för att 

granska texten (2011, s. 22). Deras rekommendation är att även träna elevernas förmåga att 

självbedöma, bland annat genom att använda kamratrespons, (Karlsson och Grönlund 2011, s. 

23), vilket jag redogör för närmare i nedanstående avsnitt.  

 

2.2.3 Bearbetning med hjälp av kamratrespons i skrivprocessen 

Det kan tyckas tidskrävande att som lärare ge alla elever individuell respons under 

skrivprocessen, vilket är ett argument för att låta eleverna ge och få respons av varandra. 

Kamratrespons är ett sätt att ge eleverna andra perspektiv på texten samtidigt som de tränar på 

att läsa en text med granskande ögon, till exempel genom att titta på huruvida den text de 

granskar uppfyller målen eller är anpassad till mottagaren eller genreförväntningarna. Dysthe 

m.fl. skriver att skrivande utvecklas vid utövande av skrivande men också vid läsande av 

texter i ämnet, vilket skapar en textmedvetenhet (2011, s. 19). Detta innebär att eleverna kan 

utvecklas sitt skrivande med hjälp av den kamratsrespons de tar emot men också då de läser 

sina kamraters texter. Gibbs och Simpson har tagit fram sju principer för feedback som 

främjar lärande: Lagom grundlig feedback, snabb feedback, feedback med fokus på 

presentationen, begriplig feedback, feedback knuten till kvalitetskriterier, feedback som tas 

emot och läses och att feedbacken används (2004, s.12–25). Dessa sju principer, och kanske 

allra mest de som är knutna till att feedbacken läses och används, motiverar att eleverna får 

respons i skrivprocessen då de fortfarande har utrymme för att bearbeta sina texter. 

 

3. Metod och Material 

I detta kapitel presenteras och motiveras metoden som använts samt det material som samlats 

in. Detta följs upp av metodkritik där val av metod och utförande värderas. Avslutningsvis 

redogör jag för de forskningsetiska aspekter som är av relevans. 
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3.1 En kvalitativ studie 

Detta är en kvalitativ studie som ämnar ge kunskap om hur processkrivning kommer till 

uttryck i skrivundervisningen i gymnasiet samt nyansera dess användande med hjälp av 

klassrumsobservationer och lärarintervjuer. Denna data samlades genom observationer som 

följdes upp i en intervju med undervisande lärare. Valet av en kvalitativ studie motiveras av 

ambitionen att få en nyanserad och djupgående bild av hur lärare undervisar och deras 

erfarenheter av en specifik undervisningsmodell. Vid observation av klassrumsundervisning 

ges möjlighet att få en inblick i undervisningen samt olika strategier som lärs ut, eller redan 

används av eleverna. Dessutom skapas underlag för diskussion i lärarintervjuerna. 

Observationen ger en möjlighet för intervjuaren och läraren som intervjuas att diskutera 

konkreta exempel från lektionen som ägt rum. Bell skriver att en deltagande observatör har 

möjlighet att komma nära objektet som studeras i stor utsträckning (2005, s. 17). I detta fall 

kunde jag som deltagande observatör få mer kunskap om det som observerades genom att 

ställa frågor till eleverna om hur de arbetade. Dessutom kunde specifika didaktiska val som 

läraren gjorde under lektionen diskuteras under intervjun och en viss validitet skapades av att 

även intervjuaren hade bevittnat den undervisning som skett 

 

Att använda sig av kvalitativ forskningsmetod för att ta del av erfarenheter motiveras as Bell 

som skriver: “[r]esearchers adopting a qualitative perspective are more concerned to 

understand individuals’ perceptions of the world. They seek insights rather than statistical 

perceptions of the world” (2005, s. 7). Vilket kan översättas till att ett kvalitativt perspektiv 

söker förståelse för individens upplevelse av världen. Fejes och Thornberg m.fl. 

rekommenderar kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av både observation och intervjuer 

eftersom det möjliggör empiri om yttre skeenden och deltagarnas tolkning av det som händer 

(2015, s. 47). Vilket motiverar valet av metod i denna undersökning.  

 

3.1.1 Observationerna 

Bell skriver att det är viktigt att veta vad som ska observeras och varför det ska observeras 

innan en observationsstudie inleds (2005, s. 84). I detta fall var syftet, som tidigare nämnts, att 

få ta del av konkreta undervisningssituationer som kan vara av relevans för ämnet och vid 

intervjun med den undervisande läraren. Vid observationerna var förhoppningen att se 

huruvida processkrivning bedrevs och på vilket sätt det yttrade sig. Fokus lades på lektionens 

upplägg, lärarens undervisning och elevernas arbetssätt. Uppmärksamhet riktades också i stor 
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utsträckning till hur läraren presenterade uppgiften och hur frågor rörande skrivandet 

besvarades. Enligt Rejes och Thornberg m.fl. kan essensen av ett fenomen nås med hjälp av 

självrapportering i form av till exempel loggbok eller intervju eftersom det tillåter individer 

att dela med sig av sin upplevelse (2015, s. 33). Därför valde jag att som deltagande 

observatör även ställa kompletterande frågor till elever som deltog i undervisningen. Jag 

frågade ungefär hälften av eleverna i varje klass om hur de arbetade med skrivandet och då de 

visade tecken på strategier som var relevanta för processkrivningen ställde jag även frågor om 

dem. I detta fall tillät frågorna som jag ställde till eleverna mig att få en översiktlig 

uppfattning av hur deras skrivprocess, utifrån deras upplevelse, har gått till trots att jag inte 

observerat alla faser i skrivandet. Svaren på frågorna behandlas som komplement till 

observationerna och ger generell en bild av hur eleverna i de aktuella klasserna arbetar som 

kan ge sammanhang och nyans till lärarintervjuerna som ger lärares perspektiv på 

undervisningen. 

 

Nedan redovisas de kärnfrågor som med viss variation ställdes till eleverna. 

 

- Hur ser din skrivprocess ut? 

- När du skriver en text, skriver du den då från början till slut? 

- Beabetar du texten under skrivandets gång eller återvänder du för bearbetning när det 

första utkastet är klart? 

- Hur påbörjar du ditt skrivande? 

- Hur bearbetar du din text? Har du några strategier som hjälper dig med det? 

 

3.1.2 Intervjuerna 

Intervjuer är den mest frekvent använda metoden inom kvalitativ forskning och beskrivs av 

Dörnyei som lättillgänglig för oss eftersom intervjuformen är bekant även utanför forskningen 

(Dörnyei 2007, s. 134). Bell skriver att en fördel med intervjuer är att de är anpassningsbara 

eftersom det ges möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor och bygga på det som kommer 

fram under intervjuns gång (2005, s. 157). Även Dörnyei lyfter möjligheten i att använda sig 

av semi-strukturerade intervjuer när det finns teman eller grundfrågor som intervjuaren vill 

utgå ifrån men samtidigt ha utrymme att följa upp svaren hos den som intervjuas (2007, s. 

136). Detta är relevant vid denna undersökning då det fanns förutbestämda teman inför 

intervjuerna men där flexibilitet tillät uppföljning och fördjupning utifrån lärarnas svar. I 

lärarintervjuerna ställdes frågor som rörde lärarnas erfarenhet av processkrivning och dess 
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plats i undervisningen, elevers skrivstrategier och anledningar till en varierad grad av styrning 

i undervisningen. Temat ”processkrivning i svenskämnet” var förutbestämt men konkreta 

frågor formades i samband med observationerna och utifrån de svar som lärarna gav under 

intervjun. En del av frågorna till Lärare B formulerades dessutom utifrån intervjun med 

Lärare A. Den halvstrukturerade intervjustrukturen valdes för att inte begränsas av en strikt 

mall och för att ge utrymme för att bygga på erfarenheterna från observationerna samt 

lärarens reflektioner under intervjun.  

 

På samma sätt som vid observationsstudier finns risk för att resultat som tas fram i 

intervjustudier färgas av den som intervjuar. Bell skriver att det är viktigt att vara vaksam för 

hur vi tolkar materialet (2005, s. 167) och att vara följsam med den vi intervjuar utan att 

samtidigt kompromissa vår ambition för objektivitet (2005, s. 168). Under intervjuerna 

uttryckte jag förståelse, oavsett om lärarnas resonemang var likt mitt eget, och tacksamhet 

efter att svar hade givits medan själva formuleringarna av frågorna hölls neutral och utan 

värdering. Bell poängterar också att det är viktigt att vara medveten om att vi ska vara 

respektfulla för den vi intervjuar, bland annat genom att vara noga med att inte ta upp för 

mycket av deras tid (2005, s. 168). I detta fall meddelades läraren i förväg om att intervjun 

skulle ta ca 20 till 30 minuter och båda intervjuerna blev ca 19 minuter långa. Intervjuerna 

spelades in med digitalt hjälpmedel för att säkerställa att ingen viktig information missades. 

Lärarna som intervjuades informerades om att de skulle anonymiseras och vilka rättigheter de 

har rörande att avbryta sin medverkan.  

 

3.2 Analysmetod 

Utgångspunkten i denna analys är processkrivning. Fältanteckningarna och de transkriberade 

intervjuerna renskrevs och kodades. De koder som hade koppling till processkrivning 

sorterades sedan tematiskt i något mer övergripande kategorier. Till exempel hamnade koden 

tankekarta i första sorteringen i analyskategorin som jag kallade planeringsfasen. 

Analyskategorierna jämfördes sedan med varandra för att se om de kunde slås ihop till en 

gemensam kategori. Kategorin för planeringsfasen som innehöll koden tankekarta slogs ihop 

med kategorierna där jag hade samlat elevernas skrivande och bearbetning. Tillsammans blev 

de kategorin om elevers strategier. Därefter återgick jag till transkriptionerna och närläste de 

sektioner som var aktuella för varje individuell analyskategori och vägde dem mot litteraturen 

som sorterats i avsnittet om tidigare forskning. I vissa fall, om analyskategorin bedömdes 

relevant för processkrivning men inte representerades i den insamlade bakgrundslitteraturen, 
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söktes ytterligare litteratur. I detta steg vägdes även analyskategorierna mot varandra för att 

avgöra om de skulle länkas samman och för att planera dispositionen i resultatdelen. 

Avslutningsvis lästes de transkriberade intervjuerna och fältanteckningarna igen för att 

kontrollera att ingen relevant data hade blivit förbisedd. 

 

3.3 Metodkritik 

Det finns en del kritik mot kvalitativ forskning, vilket är relevant att diskutera i relation till 

den här undersökningen. Trots att denna undersöknings validitet kan motiveras av att inga 

generella slutsatser redovisas utan att fokus ligger på de exempel som undersökts, så har den 

låg reliabilitet eftersom urvalet är mycket begränsat och inte nödvändigtvis går att 

generalisera. Detta är en vanlig kritik mot kvalitativ forskning. Bryman poängterar dock, med 

referens till Williams (2000), att kvalitativ forskning kan ställa sina resultat mot tidigare 

forskning och på så vis koppla sitt resultat mot en bredare population (2011, s. 369). Utan de 

standardiserade verktyg som används vid kvantitativ forskning blir det tydligt om forskarens 

kompetens brister och det är enkelt för forskaren att välja ut de exempel som bäst stödjer det 

forskaren vill redogöra för (Dörnyei 2007, s. 56). Enligt Bryman (2011, s. 368) är kvalitativ 

forskning subjektiv och kan vara svår att replikera. I denna undersökning är inte ambitionen 

är att redovisa generaliserbart material utan ge ett fåtal, djupgående exempel på hur 

skrivundervisning kan se ut och vilken roll, om någon, processkrivning har i undervisning. I 

observationsdelen av denna studie är observatören av deltagande karaktär, dels genom sin 

närvaro men också genom de frågor som ställs till eleverna under lektionen. Närvaron i 

klassrummet och frågorna till eleverna är dock nödvändiga för att få del av den information 

som eftersöks. Det är svårt att veta om elever använder medvetna strategier utan att fråga dem 

om det. Då det inte var möjligt att utföra observationer som följde en hel skrivprocess ger 

frågorna till eleverna en möjlighet att ge en breddad bild av hur skrivprocessen har sett ut. 

Med elevers utsagor ges en mer nyanserad bild av undervisning och arbetssätt än om endast 

läraren fått redogöra för den del av processen som skett före observationstillfället. Frågorna 

som ställdes formulerades med försiktighet för att inte leda eleverna mot svar. Eleverna 

informerades dessutom om att det inte fanns något rätt eller fel svar och att jag inte var där för 

att värdera deras arbete.  

 

Elever och lärare hade utifrån ambitionen av transparens och etisk forskningssed informerats 

om att det inte är eleverna som i första hand är objektet i studien utan att observationen av 
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deras arbete skedde för att få förståelse för undervisningens karaktär. Lärare A hade under 

perioden med sig en lärarstudent som genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning under 

de aktuella lektionerna. På grund av den begränsade tidsram som fanns för att utföra 

undersökningen fanns det tyvärr inte möjlighet att besöka läraren vid ett tillfälle då hen inte 

hade en lärarstudent. Då de planerat lektionen tillsammans och Lärare A undervisade 

tillsammans med lärarstudenten samt övervakade dennes del av undervisningen är min 

bedömning att detta inte bör ha påverkat resultatet av undersökningen.  

 

Ambitionen var från början att i denna studie observera två lektioner med varje lärare och 

tillfällena med Lärare A bokades snabbt in. Det var svårt att få tag på fler lärare som ville 

medverka och när jag fick inbjudan från Lärare B fanns det inte tillräckligt med tid för att 

utföra två observationer innan eleverna gick på jullov. En bidragande orsak var också att 

Lärare B egentligen har gått i pension och endast undervisar på deltid, vilket innebär att det 

fanns färre lektioner att tillgå. Utifrån den tidspress som fanns så bad jag endast lärarna om att 

få vara med på lektioner där eleverna producerade text. Detta innebar bland annat att lektioner 

med muntliga redovisningar valdes bort. Med mer tid för observation hade det funnits 

möjlighet att få en ännu bättre bild av undervisningen och möjligheten att observera projekt 

där skrivundervisningen eventuellt hade större roll hade möjligtvis bidragit till mer material. 

En fördel med att observationen av Lärare Bs lektion kom sist var att jag redan genomfört två 

observationer och var mer rutinerad rörande dokumentation och observation än då jag besökte 

Lärare As klass. Lektionen var ganska långt och eleverna redogjorde utförligt för sina 

strategier. Deras förmåga att beskriva och resonera kring sina skrivprocesser bidrog till att en 

stor mängd material kunde samlas in. Eftersom lärare B inte heller la mer än ett par minuter 

på att starta upp lektionen fanns mer tid för att observera, och interagera med, eleverna än vad 

det fanns under Lärare As lektioner då både hen och lärarstudenten sammanlagt la ca 15 

minuter på genomgångar för att förbereda eleverna inför lektionerna.  

 

Det är relevant att nämna att observatörens närvaro och kunskapen om observationens syfte 

kan ha påverkat lektionen, personer som är medvetna om att de observeras har möjlighet att 

modifiera sitt beteende för att matcha det de tror att observatören vill se. Detta går inte att 

komma ifrån då det i detta fall vore svårt att observera utan att medverka i klassrummet och 

oetiskt att inte delge vad som ämnas observeras. Det finns också en risk för att undervisningen 

av andra anledningar än medvetna ändringar av läraren ser annorlunda ut än vad den hade 

gjort om observationen hade genomförts vid ett annat tillfälle. I denna studie dokumenterades 
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observationen i form av fältanteckningar. Risken med dokumentation i form av 

fältanteckningar är att observatören omedvetet kan ha missat relevant information eller ha lagt 

stort fokus vid skeenden som av denne anses relevanta för studien. Alternativet hade varit att 

filma lektionen men då finns samma risk då materialet ska analyseras. Filminspelning hade 

dessutom krävt ytterligare noga etiska överväganden och därför har inte lektionerna 

videofilmats i det här sammanhanget.  

 

Det är också relevant att i detta sammanhang lyfta problematiken med att studera något som 

av andra har omnämnts som en grundsyn. Om vi likt Randahl ser processkrivning som en 

metod, så är det ändå osäker hur stor kunskapen om metoden är bland ämneslärare i svenska. I 

detta fall var en lärare mycket insatt i processkrivning i den form som beskrivs av Randahl, 

medan den andra läraren inte var insatt i dess terminologi eller struktur. En tydligare 

avgränsning hade kunnat göras genom att fokusera på en del av processen men risken finns att 

det hade kunnat begränsa urvalet ytterligare.  

 

3.4 Etik 

Varje enskild forskare ska ta ansvar för att följa de etiska principer som är förknippade med 

seriös forskning. Vetenskapsrådet beskriver hur det är nödvändigt för forskningens framtid 

(2017, s. 8).  De redogör för de etiska principer som tagits fram för att värna om såväl 

deltagare i forskning som samhället i stort. Forskning ska vara sanningsenlig och redogöra för 

granskade och redovisade utgångspunkter, metoder och resultat, eventuella kommersiella eller 

andra bindande intressen och redovisas med god ordning (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). 

Forskningen får dessutom inte vara stulen från andra, bedömningen av andras forskning ska 

vara rättvis och forskaren ska sträva efter att inte skada djur, miljö eller människor 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 8). Forskning som bedrivs utan att följa dessa etiska principer kan 

skada såväl individ som samhälle och dessutom skada allmänhetens förtroende för forskning. 

 

Vid observationerna informerades eleverna om att de är helt anonyma i studien och att de inte 

har någon skyldighet att delta. De uppmanades också att tacka nej till att svara på frågor vid 

observationen om de inte ville dela med sig av den information som efterfrågades. Inga namn 

på elever noterades i fältanteckningarna. Lärare A hade informerat sin lärarstudent i förväg 

om mitt besök samt frågat om denne kände sig bekväm med att jag närvarade innan jag bjöds 

in. Eftersom jag själv inte haft kontakt med lärarstudenten tidigare kontrollerade jag muntligt 
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att detta stämde innan studien påbörjades. Endast lärarna och lärarstudentens namn är kända 

för mig men då de, efter att ha informerats om studien och deras rättigheter, gett muntligt 

medgivande sparas inte deras personuppgifter i form av medgivandeblanketter. Under 

observationens utförande var jag noga med att läsa av elevers kroppsspråk och inte störa dem 

medan de aktivt skrev eller såg djupt fokuserade ut. De tillfrågades alltid om det kändes okej 

att få ett par frågor om sitt skrivande innan de nämnda frågorna ställdes. Vissa elever fick 

samma frågor men andra fick frågor utifrån det arbete som jag såg att de utförde. Renskrivna 

fältanteckningar skickades till lärarna som ombads lägga upp dem på elevgruppernas 

respektive läroplattform. I anteckningarna anges inte elevernas kön eller annat som kan 

identifiera dem för varandra. Eleverna ombads att läsa igenom anteckningarna och meddela 

mig om de kände igen sig själva och önskade att inte delta. Om någon elev skulle höra av sig 

avlägsnas den data de deltar i från denna studie. Eftersom alla deltagare är över femton år och 

studien inte är av en känslig natur har inget samtycke från föräldrar efterfrågats.  

 

Lärarna informerade inför studien om deras rättighet att när som helst avbryta observation 

eller intervju om de inte längre ville medverka. Lärarna påmindes kontinuerligt om att de 

hålls anonyma i uppsatsen och de rättigheter de har rörande att avbryta sin medverkan. Då 

deras namn eller andra identifierande uppgifter inte sparas i detta arbete vidtogs inga 

ytterligare åtgärder för att värna om sekretessen. Inspelade intervjuer sparades på ett inlåst 

USB-minne. I de transkriberade intervjuerna anonymiserades namn och platser som kan 

avslöja lärarna eller elevernas identiteter. Lärarna i den här studien är dessutom anonyma för 

inför varandra.  

 

3.5 Presentation av lärarna och undervisningen 

De undervisande lärarna och, elevgrupperna och de observerade lektionerna beskrivs i 

textform nedan. Därefter följer en kort sammanfattning i tabellform. 

  

3.5.1 Lärare A och den observerade undervisningen 

Lärare A är ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och historia. Hen har arbetat som 

ämneslärare sedan 2002 och tog examen år 2003. Hen arbetar på ett högskoleförberedande 

gymnasieprogram. För att ha möjlighet att observera elev som skapade text under lektionstid 

utfördes observationerna under två lektioner med en grupp förstaårselever som läser svenska 

som andraspråk. Vid intervjun intygade Lärare A att detta, specifika, arbetsområde är 
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återkommande för de förstaårselever som hen undervisar i svenska eller svenska som 

andraspråk. Då Lärare A tillfrågades om det finns några tydliga skillnader i upplägg och 

undervisning beroende på om det är en grupp som studerar svenska eller svenska som 

andraspråk uppgavs att den enda skillnaden, i den aktuella lektionsserien, är att grupper som 

läser svenska som andraspråk ges mer tid än de som läser svenska. Lärare A sa också att 

svenska som andraspråk är mer av ett färdighetsämne medan fokus i svenskan ofta ligger på 

innehåll.  

 

Det första observationstillfället var den tredje lektionen på temat lyrik och det andra 

observationstillfället var nästföljande lektion. Närvarande var även en lärarstudent som hade 

sin verksamhetsförlagda utbildning med Lärare A som handledare. Den första lektionen 

innehöll en presentation från lärarstudenten, muntliga instruktioner från Lärare A och var i 

övrigt en arbetslektion. Den följande lektionen hade samma upplägg förutom att det då var 

Lärare A som höll i den inledande genomgången. 

 

Eleverna hade fått i uppgift att välja en dikt som de skulle analysera. Målet var att ett par 

lektioner senare muntligt redogöra för analysen med hjälp av presentationstekniskt hjälpmedel 

och att tala utifrån ett talmanuskript. Trots att eleverna inte hade som mål att framställa en 

text som sedan skulle bedömas var textproduktion i form av talmanuskriptet en del av 

uppgiften och det som, tillsammans med utförandet av analysen, stod i fokus under de två 

observerade lektionerna.   

 

3.5.2 Lärare B och den observerade undervisningen 

Lärare B är ämneslärare i svenska och historia. Hen har varit lärare sedan 1973 och gick i 

pension år 2013. Under sitt arbetsliv har Lärare B undervisat på grundskola, gymnasieskola 

och universitet. Som pensionär har Lärare B arbetat som lärare på deltid för att täcka upp vid 

lärarbrist på sin tidigare arbetsplats och arbetar för närvarande med ett par olika klasser på 

gymnasiet. Klassen som observerats har Lärare B undervisat under två terminer. Eleverna går 

andra året på gymnasiet och läser ett studieförberedande program med en 

samhällsvetenskaplig inriktning. 

 

Lektionen som observerades var den sista lektionen före redovisning i ett ämnesöverskridande 

projekt. I ämnena svenska, samhällskunskap och historia hade eleverna arbetat med skolans 

historia under en period på sex veckor. Lärare B delade ansvaret för det ämnesöverskridande 
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projektet med den lärare som undervisar eleverna i samhällskunskap och historia. I 

uppgiftsbeskrivningen framgick målen för såväl svenskämnet som för samhällskunskap 

respektive historia.  

 

Den aktuella lektionen var i första hand en arbetslektion där eleverna färdigställde talmanus, 

presentationer och filmer de spelat in. Som en del av arbetet skulle eleverna skriva 

individuella uppgifter men i arbetsbeskrivningen uppmuntrades eleverna att samarbeta i 

studiegrupper med klasskamrater som valt närliggande teman till sina arbeten. Läraren 

uppmuntrade eleverna att ta fram sina texter om de redan var färdigställda så att de kunde visa 

mig konkreta exempel på det arbete de utfört. Vissa elever valde också att visa upp exempel 

på anteckningar och materialsammanställningar som de använt sig av under arbetets gång. I 

den uppgiftsbeskrivning jag fick ta del av fanns läroplanens centrala innehåll för svenska 

citerat rörande användandet av digitala hjälpmedel för textbearbetning, textsamarbete och 

textrespons.  

 

Lektionsserie Observerad lektion Undervisande lärare Elevgrupp 

Lyrik 

Skrivuppgift:  

Att författa ett 

talmanus 

innehållande en 

lyrikanalys till en 

muntlig presentation 

Lektion 1/3 Första 

lektionen med aktuell 

uppgift 

Lärare A och VFU-

student 

 

Svenska som 

andraspråk Åk 1 på 

gymnasiet. Elever 

från blandade klasser 

och program. 
Lektion 2/3 Sista 

lektionen innan 

redovisning med 

aktuell uppgift  

Skolans historia 

Skrivuppgift: 

Individuell skriftlig 

uppgift som ska 

redovisas muntligt 

Avslutande lektion 

innan redovisning för 

ämnesövergripande 

projekt som 

genomförts under sex 

veckor 

Lärare B Svenska Åk 2 på 

gymnasiet. 

Samhällsvetenskapligt 

program.  

Tabellen visar en överskådlig bild av de observerade lektionerna, deltagare och innehåll. 
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4. Resultat  

I denna del redovisas resultatet av undersökningen sorterat under rubriker i form av 

analyskategorier som baserats på de teman som var frekvent förekommande i analysen och 

kopplade till processkrivning eller skrivundervisning.  

 

4.1 Processkrivning som tema i intervjuerna 

I samband med att jag frågade lärarna om hur de såg på processkrivningens roll i 

undervisningen gav jag dem definitionen på processkrivning som ett processinriktat arbetssätt 

där de tre faserna planering, skrivande och bearbetning får utrymme. Jag valde att ge dem den 

definitionen för att säkerställa att de förstod begreppet jag frågade om och på så vis minska 

risken för att terminologin skulle bli ett hinder. Det finns en risk förknippad med att ge den 

som intervjuas information eftersom det kan influera dennes svar. I detta fall gjordes ett noga 

övervägande och beslutet att ge en kortfattad definition av metoden togs för att minska risken 

att gå miste om relevant information. Dessutom låg intresset i att diskutera arbetssätt som 

faller inom ramen för processkrivning. Om syftet hade varit att undersöka lärares kunskap om 

processkrivning hade det varit ett större problem att bidra med en definition av metoden. Det 

framgår av såväl litteraturen som lärarintervjuerna att processkrivning är ett något diffust 

begrepp. Till exempel så kan lärare undervisa explicit i processkrivning genom att beskriva 

och motivera för de olika faserna. Processkrivning kan också förekomma på ett mer implicit 

sätt om eleverna får uppgifter som innefattar de olika faserna. Om lärare, likt hur Strömquist 

beskriver det, har processkrivning som ett generellt synsätt snarare än en metod (2007, s. 40) 

så är det inte ens säkert att de är medvetna om i vilken utsträckning de använder sig av 

processkrivning i klassrummet. Ett exempel på detta är att Lärare B först sa i intervjun att hen 

inte använder sig av formativ bedömning i undervisningen eftersom det började pratas om det 

strax innan hen gick i pension. Sedan bad hen mig förklara vad jag menade med formativ 

bedömning och ångrade sig. Lärare B berättade att de elever som är oroliga över att inte 

uppnå målen får skicka in sin text för bedömning innan det är dags för inlämning och få 

kommentarer om vad som eventuellt behöver utvecklas och förklarade att det var en strategi 

som hen använt sig av i många år, innan hen först hörde talas om begreppet formativ 

bedömning. Lärare A, däremot, uppvisade medvetenhet om processkrivning bland annat 

genom att ge exempel på övningar som hen genomfört med sina elever i de olika faserna av 

processkrivning. 
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4.1.1 Processkrivning i undervisningen 

Det framkommer i analysen att Lärare A och Lärare B har olika kunskap om, och erfarenhet 

av, processkrivning. Lärare A uttrycker att de flesta svensklärarna på skolan jobbar med 

processkrivning i de större skrivuppgifterna och att hen ger sina elever den typen av större 

skrivuppgift en gång per läsår där de har möjlighet att lämna in och få tillbaka texten två till 

tre gånger innan den slutligen lämnas in. En av anledningarna, som Lärare A uppger, är att ett 

stort arbete med omfattande processkrivning är tidskrävande, en annan är att det ibland kan 

vara svårt att bedöma. Problemet med den summativa bedömningen, menar Lärare A, är att 

det kan bli svårt att i slutändan avgöra vad som eleven har skrivit själv om eleven har fått 

respons av både lärare och kamrater. Lärare A förklarar också att hen som lärare ibland 

använder sig av skrivuppgifter där processkrivning inte har utrymme. Lärare A beskriver det 

som att hen ibland bara vill ha en ”exit-ticket” och se hur eleven skriver rakt upp och ned, 

med produkten i fokus. Hen ger ett exempel på en examination där eleverna ska skriva ett PM 

i en sittning. Trots att provet i sig är resultatfokuserat förbereds eleverna med ett 

processinriktat arbetssätt. Lärare A beskriver hur undervisningen av PM-skrivande innehöll 

träning i hur ett PM ska byggas upp i form av undervisning om genreförväntningarna samt att 

eleverna fick möjlighet att ge respons på andras PM. Eleverna ges möjlighet att träna på såväl 

planering som att kritiskt läsa texter vilket ger färdigheter som kan komma till användning i 

framtida i bearbetningsfaser. Lärare A uppmuntrar dessutom eleverna att lägga tid på 

bearbetning under skrivtillfället bland annat genom att låta dem ta med vad hen kallar en 

”topp fem lista” där eleverna har skrivit ned fem språkliga saker som de bör ha i åtanke när de 

granskar sin egen text. Lärare A förklarar i intervjun att eleverna så småningom internaliserar 

sin checklista och att de lagom till nationella provet, då de inte får ha den med, har tränat upp 

en medvetenhet rörande det egna skrivandet. Hen förklarar att hen anser att processkrivningen 

i klassrummet är ett lärotillfälle som elever går miste om ifall de alltid släpps helt fria med sin 

text. Lärare B ger svarar på frågan om huruvida hen använder processkrivning i 

undervisningen att hen upplever att bearbetningsfasen har fått större utrymme på senare år. 

Hen ser inte att det beror på en ny läroplan utan menar att det har ökat naturligt då det är 

något som eleverna kommer att använda sig av i yrkeslivet. Även Lärare A får frågan om hen 

upplever att den nya läroplanen har bidragit till ett mer processorienterat arbetssätt vilket hen 

inte tycker. Som tidigare nämnt så ger Lärare B formativ bedömning i skrivprocessen till de 

elever som uttrycker ett behov av det. När jag påpekade att möjligheten till bearbetning efter 

respons brukar lyftas som en stor chans till lärande så instämmer Lärare B men redogör för 
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hur många uppsatser som hen som lärare på heltid läste under en termin och hur tiden är en 

stor begränsning.  

 

Trots att Lärare B inte anser sig jobba med processkrivning i någon större utsträckning så 

uppvisar hens elever under observationstillfället flera av de strategier som lyfts i litteraturen. 

Bland annat redogör en elev för sin förkärlek för tankekartor och visar hur hen använder dem 

för att sortera sina tankar, reda ut det aktuella ämnet och planera textens disposition. Andra 

elever förklarar hur de skriver på flera delar av texten samtidigt. Ett par elever uttrycker att de 

börjar skriva om det som inspirerar dem mest eller kommer till dem först. Alla dessa 

strategier rekommenderas av Dysthe m.fl. (2011, s. 32) för en lyckad processkrivning. Om 

eleverna har med sig dessa strategier sedan tidigare, om de har lärt sig dem själva eller om 

Lärare B omedvetet har undervisat dem processorienterat framkommer inte.  

 

Sammanfattningsvis så beskriver Lärare A ett medvetet arbete med processkrivning och lyfter 

såväl fördelar som hinder med metoden. Lärare B framstår inte som medveten om när hen 

använder sig av processinriktad undervisning. Det framkommer dock att hen ibland 

implementerar vissa övningar eller strategier som hen själv beskriver som inslag för att möta 

enskilda elevers behov som även kan falla inom ramen för processinriktad skrivundervisning. 

I analysen av observationerna framkommer det att Lärare Bs elever uttrycker en större 

förståelse för hur de kan ta hjälp av olika strategier, varav många faller inom 

processkrivningens faser, än vad Lärare As elever gör. Då Lärare As elever vid tillfället för 

observationerna var i slutet av den första terminen på gymnasiet medan Lärare Bs elever låg 

två terminer längre fram i utbildningen är det mycket möjligt att de, under Lärare As 

undervisning kan uppnå samma typ av medvetenhet under de kommande terminerna.  

 

4.1.2 Styrning eller frihet?  

Processkrivning kan ses som ett sätt att styra undervisningen eftersom gemensamma övningar 

och utförandet av moment som till exempel kamratrespons kräver att eleverna ligger i fas med 

skrivandet. I analysen framkommer att styrning kontra frihet är ett centralt tema i lärarnas 

undervisning och resonemang. I sammanställningen av fältanteckningarna är ett tydligt tema 

på Lärare As lektioner att hen tydligt styr eleverna med bland annat uppmaningar rörande 

vilken del av uppgiften de ska ha påbörjat i början av lektionen och hur långt de bör ha 

kommit när lektionen avslutas. Vid en jämförelse mellan fältanteckningarna från de båda 

lärarnas lektioner är Lärare B mindre synlig. Hen svarar på frågor och småpratar med 
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eleverna men ger dem inga andra uppmaningar om vart de ska befinna sig utöver att påminna 

om att de måste vara klara innan redovisningen som ska ske kvällen därpå. Då Lärare A 

tillfrågas om styrning utifrån de tydligt styrda lektionerna som observerats betonar hen att hen 

anser att den tydliga strukturen behövs för nya grupper eftersom hen upplever ett tydligt 

kunskapsglapp mellan högstadiet och gymnasiet. Hen förklarar att hens bedömning är att 

eleverna behöver tydlig lotsning in i de nya förväntningarna och hur processen för skrivande 

bör gå till. Lärare A lyfter också sina erfarenheter av att jobba med elever som har svårt för 

ämnet eller har svenska som andraspråk och att de, enligt Lärare A, alltid lyckas bättre i styrd 

undervisning. Lärare B uttrycker i intervjun att hen ger olika mycket styrning beroende på 

elevernas behov och anpassar sitt stöd efter vad hen anser att eleverna behöver. Hen ger 

exempel på hur hen haft en tydligt styrd undervisning för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar samt från sin tid som lärare på grundskolan. Den klass som har 

observerats beskriver Lärare B som ”duktig” och säger att de har förmågan att jobba på utan 

styrning. Struktur kan innebära fördelar men en nackdel med för mycket struktur kan vara, 

enligt Lärare B, att kreativiteten dör. En lösning på detta kan vara att ge eleverna en 

begränsad frihet, likt hur Lärare A gör när hen låter eleverna välja helt fritt vilken dikt de ska 

analysera.  

 

Det är tydligt att mängden styrning skiljer sig väldigt mycket mellan de observerade 

lektionstillfällena men lärarna verkade vara enade i grundsynen att mängden styrning baseras 

på elevernas behov och att de ges frihet när lärarna anser att de har förmågan att hantera det. 

Elevgruppernas olika behov och lärarnas bemötande av de behoven blir tydliga i analysen.  

 

4.1.3 Processkrivning för likvärdighet 

En motsägelse mellan rekommendationer i litteraturen och Lärare As praktiska erfarenheter är 

huruvida processkrivning är ett sätt att sprida elevers skrivande till utanför klassrummet eller 

att hålla kvar det i klassrummet och under lärarens kontroll. Hedge förespråkar, som tidigare 

nämnt, att eleverna för att utveckla processkrivandet ska uppmuntras att fortsätta arbeta med 

texten utanför klassrummet (2000, s. 318). När en elev vid lektionens slut säger till Lärare A 

att hen planerar att skriva lite hemma säger Lärare A ifrån och förklarar att då eleven ligger i 

fas ska hen inte göra det utan använda hemmatiden till andra läxor och återhämtning. Lärare 

A beskriver under intervjun processkrivandet som ett sätt att behålla texten i klassrummet och 

att på det sättet värna om elevernas likvärdighet i undervisningen. Hen förklarar att många 

elever utnyttjar sitt nätverk för att få mycket hjälp från familj eller vänner vilket är enklare om 
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elever släpps helt fria med sin text. A förklarar att hen vill motivera eleverna till att jobba med 

texten i klassrummet och på så vis få ett fint resultat. Detta framgår också under 

lektionsobservationerna då Lärare A flera gånger säger till eleverna att de inte behöver skriva 

något hemma om de jobbar på lektionerna. Även Lärare B har erfarenhet av att elever får 

hjälp av andra men säger att processkrivning i klassrummet inte förhindrar fusk och att hen 

upptäcker det genom att granska den färdiga texten. Stöd hemifrån behöver såklart inte 

innebära fusk i form av att föräldrar eller syskon går in och skriver texten åt eleven utan kan 

yttra sig i form av att närstående korrekturläser texten och ger, utifrån förmåga, formativ 

respons.  

 

Att en hel del elever söker stöd hemma blev uppenbart vid observationen av Lärare Bs 

lektion. Under den aktuella observationen uppger flertalet elever då de tillfrågas om strategier 

för bearbetning att de ber sina föräldrar läsa och ge respons. Det kan ses som en önskan hos 

dessa elever att få respons i skrivprocessen, vilket kan ges i undervisningen i form av 

kamratrespons eller formativ bedömning. Närvaro av respons i processen utesluter inte att 

elever kan gå till sina föräldrar för hjälp med respons. Frånvaro av formativ bedömning och 

kamratrespons i skolan leder däremot till att de elever som inte har tillgång till respons från 

vänner eller familjemedlemmar blir helt utan det stödet i bearbetningen. Detta kan kopplas till 

Norberg Brorssons tidigare nämnda resonemang rörande elevers olika förutsättningar som 

påverkas av hemmets resurser (2007, s. 15–16). Att be föräldrar om hjälp med 

korrekturläsning som strategi för bearbetning framkom inte då eleverna i Lärare As klassrum 

tillfrågades om hur de bearbetade sina texter. Då eleverna i Lärare As klassrum har svenska 

som andraspråk är det möjligt att vissa av dem inte har familjemedlemmar som har den 

kunskap i svenska språket som krävs för att ge dem formativ textrespons hemma. Det är också 

möjligt att de inte upplever att de har behov av att söka det stödet utanför klassrummet 

eftersom Lärare A är noga med att i stor utsträckning behålla skrivprocessen i klassrummet 

och erbjuda det stöd som behövs under lektionstid.  

 

4.1.4 Tidsaspekten 

Ett återkommande tema i analysen är tid, bristen på tid nämns i intervjuerna av båda lärarna 

men de redogör för olika delar av undervisningen som prioriteras bort. Lärare A begränsar 

antalet stora skrivuppgifter, eftersom hen då vill ge utrymme för inlämning för formativ 

bedömning två till tre gånger per text. Lärare B ger inte hela klassen formativ bedömning på 

varje uppgift eftersom de skriver många långa texter, som hen benämner som uppsatser, vilka 
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hen endast hinner läsa en gång. Utifrån det lärarna berättar framstår det som att när de tvingas 

prioritera utifrån tid så värnar Lärare B om mängden produkt medan Lärare A ändå genomför 

processkrivning och endast i samband med den låter eleverna skriva en längre text. Lärare A 

arbetar övrig tid med kortare skrivuppgifter. Lärare B säger att hen under sitt yrkesliv har 

varit med om att mängden klasser per lärare har ökat och att det rimmar illa med elevernas 

behov. Tidsbegränsningen som hinder lyfts, som tidigare nämnt, även av Hedge som föreslår 

att eleverna jobbar med texten utanför klassrummet (2000, s. 318). Vilket går emot Lärare As 

åsikter om att texten bör stanna i klassrummet.  

 

Lärarna i denna studie och Hedge (2000) är eniga om att tiden är en begränsning även om de 

förhåller sig till begränsningen på olika sätt. Även eleverna påverkas av tidspressen, inte 

minst om de inte har använt sig väl av tiden. Under observationerna noterades det att ett par 

elever i Lärare As klass inte hade förberett sig inför lektionen på det sätt som förväntats. De 

uppmanades då att jobba hemma för att komma i fas med resten av klassens arbete. I det 

fallet, valde Lärare A bort sin princip om att behålla texten i klassrummet till fördel för att 

eleverna skulle hinna klart till uppgiftens deadline.  

 

Eftersom lärare inte kan styra mängden tid de har med varje klass så kommer alltid 

överväganden av detta slag behöva göras. Vad ska prioriteras? Hur mycket utrymme ska varje 

uppgift få? Det framgår i jämförelsen mellan de båda lärarnas resonemang om tid, och 

Hedges resonemang, att det är upp till den undervisande läraren att göra dessa val i 

undervisningen. 

 

4.1.5 Elevers förkunskaper  

Ett viktigt tema som har framkommit i den insamlade datan är betydelsen av elevers 

förkunskaper. Detta blir inte minst tydligt i intervjuerna då elevernas strategier diskuteras. 

Tidigare har det redogjorts för Lärare As tankar om kunskapsglappet hos elever då de går från 

högstadie- till gymnasieskolan och hur det påverkar undervisningens styrning. Vid samtal om 

de under lektionerna observerade, mycket spridda, skrivstrategierna som används av eleverna 

tillfrågades lärarna om elevernas förkunskaper i svenskämnet och Lärare B påpekade att 

läsförståelsen hos elever har försämrats. Hens teori är att de inte läser lika mycket som elever 

gjorde förr. Hen har erfarenhet av läsprojekt samt testande av elevers kunskaper i ämnet och 

uttryckte under intervjun att elever behöver läsa mer eftersom det är en viktig aspekt för att 

även utveckla skrivkunskaper och generella kunskaper i ämnet. Lärare B uttrycker också att 
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elevers kunskaper varierar väldigt. Då hen får frågan om huruvida de har med sig strategier 

för skrivande förklarar hen att de ofta har det men att det är vanligt att elever som bytt skola 

flera gånger kan ha gått miste om sådant då det enligt Lärare B tar en till en och en halv 

termin efter ett skolbyte för elever att komma in i undervisningen och fullt ut ta till sig hur 

den undervisande läraren fungerar.  

 

Vid frågan om förkunskaper skiljer sig lärarnas svar åt, Lärare A ser ett naturligt 

kunskapsglapp mellan högstadiet och gymnasiet medan Lärare B redogör för aspekter som 

byte av skola och minskad mängd läsning som något som påverkar förkunskaperna. Det som 

inom den här analyskategorin tydligt kan kopplas till processkrivning är synen på hur de olika 

färdigheterna inom svenskämnet samverkar. Inom processkrivning finns moment där eleverna 

övar färdigheter inom läs- och hörförståelse samt verbal och skriftlig kommunikation. 

Samtidigt som eleverna i processkrivningen har möjlighet att träna dessa förmågor så innebär 

sämre, eller en bred variation på, förkunskaper möjligtvis också stora begränsningar i 

utförandet av processkrivning.  

 

4.1.6 Elevers strategier i skrivprocessen 

Några av de strategier för planering, skrivande och bearbetning som elever uppvisade eller 

redogjorde för vid de observerade lektionerna redovisas och analyseras i detta stycke.  

 

Den tydligaste strategin för planering uppvisades av en elev i Lärare Bs klass som uttryckte 

att hen hade en förkärlek för tankekartor och visade mig ett exempel. Hen använde sig av 

olika grafiska former för att signalera huvud- och underrubriker samt numrerade rutorna som 

stöd vid skapande av textens disposition. Flera elever i samma klass använde sig av 

egenskrivna listor eller stödord längst ner i dokumentet som de plockade bort eller markerade 

under arbetets gång. En elev beskrev listan som föränderlig och förklarade att hen lägger till 

och tar bort punkter under hela processen, vilket är ett tydligt tecken på samverkan mellan 

flera faser i skrivprocessen. I Lärare As klass använde många elever en punktlista som fanns i 

uppgiftsbeskrivningen som checklista för att vara säkra på att alla delar fanns med i texten. En 

del av eleverna berättade att det följde listan noga medan ett par elever sa att de såg det som 

ett stöd och en inspiration. Läraren hade redogjort för att alla punkter på listan inte var 

aktuella i varje diktanalys, utan att det berodde på diktens innehåll. Många elever frågade 

ändå om det och uttryckte oro för att missa något viktigt. En del av deras strategi var att luta 

sig mot det material som läraren bidragit med, det är en kontrast till Lärare Bs lektion där 
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eleverna hade olika strategier för planering och ingenting som kan tolkas som en checklista 

fanns på uppgiftsbeskrivningen. Mängden egenskapade listor talar dock för att många elever 

uppskattar att ha en checklista eller liknande som stöd i planerings- och skrivfasen. 

 

Problemet med att komma igång med skrivandet som nämns av Dysthe m.fl. (2011, s. 48–49), 

och som redogjorts för tidigare i detta examensarbete, är synligt då fältanteckningarna från 

klassrumsobservationerna analyseras. Eleverna i Lärare Bs klassrum hade i stort sett 

färdigställda texter men många redogjorde för problem med att komma igång med skrivandet. 

De strategier som redogjordes för var att börja skriva om det man känner till, att jobba med 

flera bitar av texten samtidigt och att skriva utan krav på absolut korrekthet. Dessa teorier kan 

liknas med några av de som rekommenderas av Dysthe m.fl. (2011, s. 48–49), dessutom fanns 

en uppmaning på Lärare Bs arbetsschema om att ta stöd i loggbok, vilket också 

rekommenderas av Dysthe m.fl. (2011, s. 48–49). Även i Lärare As klassrum redogjorde ett 

par elever för att de börjar skriva om det de känner till för att komma igång med texten.  

 

Ett par strategier för bearbetning som nämnts tidigare var att be en förälder läsa igenom och 

ge respons, som tidigare nämnt beskrevs denna strategi endast av Lärare Bs elever. En annan 

strategi för bearbetning som redogjordes för av en av Lärare Bs elever var färgkodning i 

dokumentet. Hen visade att hen använde gul färg för att markera ord eller meningar som hen 

hade för avsikt att återkomma till för omformulering. Under temat styrning förklaras det att 

Lärare A försökte få de elever som skrev för hand att istället skriva på datorn direkt. En elev i 

Lärare As klass hade skrivit en stor del av sitt första utkast för hand och förklarade att hen 

tvingas korrekturläsa medan hen skriver in utkastet på datorn vilket hen förklarade att hen 

förmodligen inte skulle göra om texten skrivits på datorn från början. Detta är också en tydlig 

strategi för bearbetning.  

 

Som redogjort för ovan så förekom fler olika skrivstrategier som i litteraturen föreslås för 

processkrivningens olika faser. I Lärare Bs klassrum där eleverna arbetar fritt utan att bli 

styrda i processkrivningens metodik väljer många av dem ändå strategier som är förenbara 

med det arbetssättet. Det framkommer inte i materialet hur eleverna i Lärare Bs klass har 

kommit i kontakt med de metoder som används. Det är möjligt att de har arbetat med 

processkrivning tidigare men vissa av strategierna kan de mycket väl ha tagit till sig själva 

utifrån det behov de själva ser.  
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5. Diskussion och slutsats 

Inledningsvis vill jag återkoppla till Blåsjös reflektion rörande att processkrivning inte tycks 

ha en lika stor genomslagskraft i Sverige som i Norge (2006, s. 11). Skillnaden är inte 

förvånande med tanke på att det finns riktlinjer rörande det i Norges läroplan men inte i 

Sveriges. Min uppfattning är dock, utifrån de observationer och intervjuer som genomförts, 

att det arbetssätt som beskrivs som processkrivning är närvarande i undervisningen även om 

de tre faser som bygger processkrivning inte nödvändigtvis får fullt utrymme vid varje 

skrivtillfälle. Det framkom att lärarna i denna undersökning ser de didaktiska fördelarna med 

processkrivning eftersom Lärare A utger sig för att använda sig av processkrivning i stora 

skrivprojekt med alla årskurser och Lärare B använde sig, enligt egen utsago i intervjun och 

observerat i klassrumsobservationen, av formativ bedömning som stöd för elever med ångest 

inför summativ bedömning.  

 

Något som blev tydligt i lärarintervjuerna var de praktiska utmaningar som finns inför arbete 

med fullt genomförd processkrivning i skrivundervisningen. Lärare A lyfte dilemmat mellan 

formativ och summativ bedömning. Kan vi verkligen betygsätta elevernas förmåga när de har 

fått hjälp av lärare och kamrater att bearbeta sin text? Ibland är det nödvändigt att ha fokus på 

produkten, men det betyder inte att processkrivning inte har en roll i undervisningen. Att 

använda processkrivning och se dess fördelar kräver ju inte automatiskt att processkrivning 

måste bedrivas fullt ut vid varje undervisnings- eller testtillfälle.  

 

En annan utmaning som lyftes av båda lärarna var brist på tid och hur det inte är realistiskt att 

lärare ska hinna läsa och ge respons på elevtexterna flera gånger vid varje skrivuppgift. 

Kamratrespons skulle här kunna bli en givande möjlighet då eleverna får respons under 

processens gång på ett mer tidseffektivt sätt. Då snabb respons som eleverna direkt kan 

använda i sitt skrivande lyftes som värdefullt av Gibbs och Simspon (2004, s.12–25) kan 

kamratrespons eventuellt uppfylla de kriterierna mer effektivt än formativ bedömning från 

läraren som kan ta en stund då det är tidskrävande att läsa igenom alla elevers texter. Att 

coacha eleverna i kamratrespons kan vara en betydelsefull möjlighet att göra dem till resurser 

för varandra. Detta är dessutom relevant utifrån den tidigare forskningen av Norberg Brorsson 

(2007, s. 15–16) om hur olika mängd stöd hemifrån påverkar elevers möjligheter i utbildning 

och den koppling jag i resultatdelen gör till hur responsarbete på lektionstid kan utjämna den 

orättvisa nackdel som elever utan stöd i form av respondenter hemma drabbas av. 
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Då skrivuppgifterna och elevgrupperna är väldigt olika går det inte att jämföra dem eller 

spekulera i hur de olika lärarna hade tacklat varandras elevgrupper. Däremot genomför Lärare 

A en strukturerad och styrd arbetsprocess likt den de båda lyfter fram som relevant för en 

grupp som har behov av det. Lärare B, vars klass går andra året på gymnasiet och har arbetat 

med flera skrivuppgifter, ger den aktuella elevgruppen mer frihet då hen anser att gruppen 

klarar av det. Lärare B finns dessutom där med extra stöd för de enskilda elever som är i 

behov av den struktur eller guidning som resten av klassen inte söker. Då elevgrupperna är på 

olika platser i sin utbildning så är det naturligt att deras behov ser olika ut. Om 

processkrivningen, som lärare A beskrev den, används i klassrummet som en metod för att 

träna elever i skrivande och elevers behov av en tydligt styrd process minskar när de själva 

har internaliserat en strukturerad skrivprocess kan det eventuellt förklara en minskad 

användning av processkrivande efter det första året på gymnasiet. Detta resultat 

överensstämmer med det som Grøtan rapporterar, som refererade till av Løkensgard Hoel 

(2001, s. 13).  

 

I de båda lärarintervjuerna var mängden styrning i undervisningen ämne för samtal. Frågor 

om det ställdes till Lärare A på grund av den mycket tydliga och strukturerade undervisning 

som hen praktiserade, dessutom drog Lärare A paralleller mellan de pedagogiska fördelarna 

med tydlig struktur och en styrd processkrivning. Då den tydligt styrda undervisningen och 

dess värde för de elever som behöver stöd har lyfts som motiv för processkrivning verkar 

Lärare A stå enad med Hedge (2000) i den frågan. Då Lärare Bs lektion var till synes mycket 

friare var det naturligt att även i den intervjun lyfta huruvida läraren bör styra in eleverna i en 

tydlig struktur eller skrivprocess. Lärare B utger sig inte för att explicit jobba med 

processkrivning men spår av det finns i elevernas uppgiftsbeskrivning samt i de strategier som 

eleverna uppvisar i klassrummet.  

 

Trots den dissonans som finns om processkrivningens roll i svenskundervisningen vore det 

inte rättvist att förneka förekomsten av processinriktat arbetssätt. Lärare A och Lärare B är 

eniga om tiden som begränsning, erfarenheter av att vissa elever får för mycket hjälp 

hemifrån med sitt textförfattande och att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. 

Lärare A uppvisar en medvetenhet om processkrivning som metod och kan tydligt redogöra 

för när hen anser att den ska ta stor plats i undervisningen. Hen har mycket att säga rörande 

när hen anser att processkrivning är till nytta och när det bör väljas bort. Lärare A beskriver 

processkrivningen som ett tillfälle för övning så att elever senare bär med sig insikter och 
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strategier som de kan ta med sig även i andra forum för skrivande. Lärare B sa sig inte jobba 

med processkrivning men hens elever uppvisade ändå vissa strategier som är förknippade med 

ett processinriktat arbetssätt.  

 

Trots att det finns argument för att fokusera på processen så kan vi inte i undervisningen 

bortse från produktens roll. Elever ska få betyg och lärare behöver underlag för att sätta dem. 

I en provsituation, likt nationella provet, finns inte utrymme för att använda sig av alla de 

verktyg som föreslås vid användandet av processkrivning. Eleven är då bland annat sin egen, 

enda, resurs för bearbetning då kamratrespons eller formativ bedömning från lärare inte finns 

tillgänglig. Det utesluter dock inte att eleverna kan använda sig av andra strategier som är en 

del av processkrivning, till exempel tankekartor. Det finns dessutom risker med att jobba med 

processkrivning fullt ut i varje skrivuppgift. Strömquist förklarar till exempel att varje 

skrivsituation i skolan inte bör innehålla flera omskrivningar och en utdragen process 

eftersom eleverna kan bli uttråkade och att den tid en mängd olika bearbetningar tar i anspråk 

försvinner från andra lärorika möjligheter till skrivande (2007, s. 125).  

 

En fråga som väcks är huruvida en ska se processkrivning som den strukturerade metod som 

den i många fall beskrivs eller om en ska, likt Strömquist, se det som ett synsätt som 

genomströmmar all undervisning. Innan det är utrett så är det svårt att mäta dess förekomst 

men spår av processkrivningen är utan tvekan närvarande såväl i undervisningen som elevers 

strategier och lärares synsätt. Det är dock intressant att processkrivning anses vara så 

etablerat, och i viss mån förväntat, trots att det verkar vara upp till varje enskild lärare att läsa 

in sig på dess metoder och, om de önskar, använda sig av det i skrivundervisningen. Att ta del 

av lektionstillfällen där lärarna inte hade skrivande i fokus gjorde det möjligt att se hur elever 

som inte uppenbart coachades i processkrivning vid det aktuella tillfället faktiskt använde sig 

av en del av de rekommenderade strategierna och att det fanns spår av ett processinriktat 

arbetssätt i lärarnas instruktioner.  

 

Trots att urvalet är baserat på en begränsad tillgång till informanter så anser jag att de lärare 

som medverkade i min studie bidrog med en ganska nyanserad bild av hur 

skrivundervisningen kan se ut. De var eniga i vissa frågor och hade helt olika syn i andra 

vilket bidrog till en viss nyansering i frågorna om processkrivning. Under intervjuerna kom 

flera andra intressanta teman upp, bland annat redogjorde en av lärarna för hur hen ser på hur 

minskad läsande av skönlitteratur i hemmet påverkar elevers läs- och skrivförmåga negativt. 
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De semi-strukturerade intervjuerna är en tillgång i form av flexibilitet men kan också bidra till 

att fokus flyttas till relaterade ämnen som står lite för långt ifrån forskningsfrågorna för att få 

utrymme i resultatdelen.  

 

Att få komma ut till skolor för fältstudier och intervjuer ser jag som en stor tillgång och 

motivation för forskning som är relevant för skolans verksamhet. Trots att det kan vara svårt 

att skapa reliabilitet i sådana småskaliga studier så uppmuntrar jag andra att samla material i 

verksamheten eftersom det kan bidra till värdefulla lärdomar inför det egna yrkeslivet.   

 

5.1 Framtida forskning 

För att få ett mer omfattande grepp om processkrivningens roll i klassrummet kan ytterligare 

klassrumsobservationer genomföras. Om intresset istället ligger i att utreda vilka effekter 

omfattande arbete med processkrivning har på elevers skrivande kan en interventionsstudie ge 

kunskaper om effekterna av processkrivning i skrivundervisningen. Då processkrivning 

beskrivs som en metod eller ett grundläggande synsätt finns utrymme för diverse forskning 

med möjlighet att fördjupa sig i de olika synsätten såväl som processkrivningens olika faser.  

 

  



 30 

6. Källor 

Bell, Judith (2005). Doing Your Research Project. (4th ed). Berkshire: Open University Press 

Tillgänglig på internet: 

http://elearning.ufl.udn.vn/home/esp/pluginfile.php/3274/mod_resource/content/1/Judith%20

Bell%20-%20Doing_Your_Research_Project.pdf 

 

Blåsjö, Mona (2006). Skrivteori och skrivforskning: en forskningsöversikt. Stockholm: 

Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard (2011). Skriva för att lära: 

skrivande i högre utbildning. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Dörnyei, Zoltán (2007). Research methods in applied linguistics: quantitative, qualitative, and 

mixed methodologies. Oxford: Oxford University Press. 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Gee, James Paul (2015) The New Literacy Studies from: The Routledge Handbook of 

Literacy Studies Routledge Nedladdad 10 jan 2020 

Tillgänglig på internet: 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315717647.ch2 

 

Gibbs, Graham & Simpson, Claire (2004) Conditions under Which Assessment Supports 

Students’ Learning. Learning and Teaching in Higher Education (LATHE), 1, 3-31. 

http://insight.glos.ac.uk/tli/resources/lathe/Documents/issue%201/articles/simpson.pdf 

 

God forskningssed [Elektronisk resurs]. Reviderad utgåva (2017). Stockholm: 

Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-

forskningssed.html 

 

Graham, Steve & Sandmel, Karin (2011) ‘The Process Writing Approach: A Meta-Analysis’, 

Journal of Educational Research, 104(6), s. 396–407. Tillgänglig på internet: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ947129&site=ehost-

live (Accessed: 5 januari 2020). 

 

Hedge, Tricia (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford 

University Press 

 

Hoel, Torlaug Løkensgard (2001). Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Karlsson, Annika & Grönlund, Agneta (red.) (2011). Kunskapsbedömning i skolan. 

[Elektronisk resurs]: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660


 31 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

[Elektronisk resurs]. (2011). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/31404 

 

Norberg Brorsson, Birgitta (2007). Man liksom bara skriver: skrivande och skrivkontexter i 

grundskolans år 7 och 8. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2007 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-946 

 

Randahl, Ann-Chrstin (2017) Att skriva texter i ämnet [Elektronisk resurs] Stockholm: 

Skolverket Tillgänglig på internet: https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Gymnasieskola/018_sprak-o-

kunskapsutveckl-arb/del_07/7.%20Att%20skriva%20texter%20i%20%C3%A4mnet.pdf 

 

Street, Brian (1997) The Implications of the ‘New Literacy Studies’ for Literacy Education, 

English in Education, 31:3, 45-59 

 

Strömquist, Siv (2007). Skrivprocessen: teori och tillämpning. 3., omarb. och utök. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Westman, Maria (2009). Skriftpraktiker i gymnasieskolan: bygg- och omvårdnadselever 

skriver. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2009 

 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-946

	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Teoretiska utgångspunkter
	1.2.1 New Literacy Studies


	2. Tidigare forskning
	2.1 Processkrivning i Läroplanen
	2.2 Processkrivning i praktiken
	2.2.1 Övningar för planerings- och skrivfasen
	2.2.2 Bearbetning med hjälp av formativ bedömning i skrivprocessen
	2.2.3 Bearbetning med hjälp av kamratrespons i skrivprocessen


	3. Metod och Material
	3.1 En kvalitativ studie
	3.1.1 Observationerna
	3.1.2 Intervjuerna

	3.2 Analysmetod
	3.3 Metodkritik
	3.4 Etik
	3.5 Presentation av lärarna och undervisningen
	3.5.1 Lärare A och den observerade undervisningen
	3.5.2 Lärare B och den observerade undervisningen


	4. Resultat
	4.1 Processkrivning som tema i intervjuerna
	4.1.1 Processkrivning i undervisningen
	4.1.2 Styrning eller frihet?
	4.1.3 Processkrivning för likvärdighet
	4.1.4 Tidsaspekten
	4.1.5 Elevers förkunskaper
	4.1.6 Elevers strategier i skrivprocessen


	5. Diskussion och slutsats
	5.1 Framtida forskning

	6. Källor

