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ann-christin randahl är sedan 2011 verksam som 
doktorand i svenska på Södertörns högskola. Hon har en 
bakgrund som gymnasielärare i svenska och tyska.

Hur tar sig strategiska skribenter an skrivuppgifter i skolan? 
I vilken utsträckning anpassar de sin skrivprocess efter 
texttyp och ämne och i vilken utsträckning tar de sig an 
skrivuppgifter på samma sätt, oavsett ämne? 

Utifrån ett dialogiskt perspektiv undersöker Ann-Chris-
tin Randahl (f. 1967) hur elever på det naturvetenskapliga programmet löser 
skrivuppgifter i två skilda ämnen, fysik och svenska. Arbetet med texterna 
sker framförallt i hemmet, ett vanligt men relativt outforskat sätt att organi-
sera skrivande på gymnasieskolan.

Resultaten visar att eleverna anpassar sin skrivprocess efter ämneskontex-
ten. En laborationsrapport i fysik skrivs i en specifik ordning, från lätt till 
svårt. Varje del av laborationsrapporten hanteras för sig. De texter som skrivs 
inom svenskämnets ram kräver ett globalt textfokus. Stycken i texten utveck-
las vid flera tillfällen och förändringar i textens makrostruktur är vanliga. 

Det finns också strategier som eleverna använder oavsett ämne. I en när-
studie av tre elevers skrivprocesser synliggörs genom videoinspelningar och 
textloggning hur texten växer fram i dialog med skribenten och hur inne-
hållsgenerering, planering och redigering är återkommande aktiviteter i denna 
process. Oavsett ämneskontext är alltså skrivprocessen rekursiv snarare än 
linjär för dessa elever. När man skriver tar man såväl fysiska som kognitiva 
resurser i bruk. Här gör de tre eleverna delvis olika val. För Kerstin är språket 
och en generellt hög skrivförmåga viktiga resurser. Paula skriver i dialog med 
sin pappa och Sara använder på olika sätt digitala medier i skrivprocessen.

Strategiska skribenter väljer alltså strategi efter ämne. De går i dialog 
med den framväxande texten och de utnyttjar de resurser som den aktuella 
kontexten erbjuder. 

issn 1653-9869
issn 1652-7399 

isbn 978-91-7529-008-9

Doktorsavhandling

ANN
-CH

RISTIN
 RAN

DAH
L 

Strategiska skribenter


