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Abstract 

 

 

Jesper Nensén (2016). Skrivande och skrivstrategier: hur skrivande framställs i läromedel 

och läroplan (Writing and writing strategies: how writing is represented in textbooks and the 

curriculum). Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Early 

Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education 

and Social Sciences 

 

 

The ability to write is a part of the curriculum and is necessary for students to manage school, 

but also to function in society. The aim of this study is to examine which way teaching 

materials and the curriculum represent writing and writing strategies. This study analyzes the 

curriculum and two textbooks focusing on writing. The textbooks were analyzed based on the 

writing process as described by Siv Strömquist. The results of the study shows that the 

curriculum has a communicative view of writing and focuses on the ability to write different 

types of texts, and also to understand how to write in different contexts. The writing process is 

not explicitly stated in the curriculum and it does not follow the same stage separation. The 

textbooks, like the curriculum, also focus on the student's ability write different types of texts. 

They contain some elements from the pre stage of the writing process, they contain the 

writing stage and smaller parts of the after stage. 

 

 

Keywords: writing, education, teaching methods, teaching materials 
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1. Inledning 

Att skriva är något som elever i skolan och samhällsmedborgare behöver kunna. Att skriva 

ingår i läroplanen och är nödvändigt för att fungera i skolans undervisning genom alla åldrar 

men även i samhället i stort. Karlsson (2006 s. 7-10) menar att skriftspråket har en avgörande 

betydelse för vårt dagliga liv. Vi skriver och läser för att tolka omvärlden, för att få större 

frihet och för att tillsammans med andra människor skapa sammanhang. Skriftbruket är även 

en stor del av arbetsdagen och genomsyrar idag de flesta yrken, där mycket av 

skriftanvändningen kräver en speciell kompetens. Lagrell (2000 s. 1) påpekar att 

kommunikation människor emellan är av största relevans för barns lärande och 

grundläggande för livet. Lagrell tar även upp att talet både är grunden och det som ger 

kompetens till skriftspråket samtidigt som det är grundstenen för delaktighet i samhället och 

för demokrati. Strömquist (2007 s. 20-29) beskriver hur skrivande kan ses som en process. 

När man vanligen talar om skrivande talar man ofta bara om skrivstadiet. Strömquist menar 

att det är en av de minsta delarna av en skrivprocess. Skrivstadiet föregås och efterföljs av ett 

betydande arbete, där den som skriver: analyserar, samlar, sovrar, fokuserar, strukturerar, 

planerar, formulerar och bearbetar. Allt detta benämns som skrivprocessen. Lagrell (2001 s. 

1) säger att en tydlig fokus på många olika strategier är fördelaktigt för att individer ska 

utmanas och utveckla kompetens inom skriftspråket. 

 

I skolan används i stor utsträckning olika läromedel och det kan därför vara relevant för 

blivande lärare och andra med intresse för utbildning och skrift att se hur skrivande framställs 

i läromedel, samt hur läromedel arbetar med skrivande och skrivstrategier. En annan viktig 

del för lärare att förhålla sig till är aktuell läroplan samt kursplan. Därav är det relevant att se 

vad den aktuella läroplanen Lgr 11 säger om skrivande och skrivstrategier. Det är också 

lärarens ansvar att granska läromedel (Skolverket 2015). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbeta är att visa på vilket sätt skrivande framställs i två läromedel och i Lgr 

11 för skolans lägre årskurser. 

 

 Vad säger Lgr 11 om skrivandet och skrivstrategier?  

 Hur förhåller sig läromedlen till skrivande och skrivstrategier? 

 I vilken mån synliggörs skrivprocessen? 

 

 

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt redogör jag för skolans läroplan (Lgr 11) övergripande. 

 

Sveriges skolor förhåller sig till en läroplan innehållande skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner för olika ämnen.  

 

I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag skrivs att skolväsendet vilar på demokratins 

grund. Skolan ska ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” 

(Lgr 11 s. 7). Det är därmed tydligt att en viktig uppgift för lärare är att försöka åstadkomma 

en miljö där ett lustfyllt lärande kan frodas. Mer grundläggande värden som behandlas är 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Lgr 11 s. 7). 

Även elevers individualitet behandlas bland annat i meningen ”Skolans uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 

att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr 11 s. 7) samt ”Skolan ska vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (Lgr 11 s. 8). Läroplanen förmedlar också 

hur demokratisk undervisning ska genomföras: 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet (Lgr 11 s. 8). 

 

Det finns  ett demokratianspråk i läroplanen och samtidigt ett synsätt om elever som individer 

som lär sig, tolkar och kommunicerar på olika sätt. Detta går också in i att ska sträva mot en 
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förståelse och medmänsklighet. ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten” (Lgr 11 s. 7) samt ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” (Lgr 11 s. 

7).  

 

Lgr 11 framhäver elevers olikheter och hur undervisningen ska utformas efter detta: 

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11 s. 8). 

 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga. (Lgr 11 s. 9) 

 

Under kapitlet övergripande mål och riktlinjer innehåller läroplanen de normer, värden och 

kunskaper som alla  elever bör ha utvecklat efter att de avslutat grundskolans utbildning. 

Målen behandlar bland annat etiska ställningstaganden, mänskliga rättigheter, att respektera 

andra människor och att sätta sig in i andra människor situation. Lärare ska även ”medverka 

till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen” (Lgr 11 s. 12).  

 

Under rubriken mål presenteras vad varje elev efter avslutad grundskola ska ha uppnått. Där 

finns bland annat ”kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 

och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 13) samt ”ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lgr 11 s. 14).  

 

För varje kursplan finns en beskrivning av vad undervisningen ska innehålla samt syftet med 

undervisningen. I många ämnen finns också kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått i en 

viss årskurs. Aktuellt för detta arbete är årskurserna f-3 där det finns kunskapskrav för 

godkända kunskaper vid slutet av årskurs 3. Det centrala innehållet i varje kursplan visar vad 

undervisningen i ämnet ska behandla. Detta är inte en begränsning utan läraren har 
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möjligheten att även behandla innehåll utöver det som kursplanen fastslår. Den aktuella 

läroplanen vid arbetets skrivtillfälle är Lgr 11 och den tillhörande kursplanen för svenska. 

 

Det centrala innehållet för kursplanen i svenska behandlar olika strategier för att skriva olika 

texttyper. Strategier för att texterna ska följa respektive texttyps språkliga drag och typiska 

uppbyggnad. Vidare tar kursplanen upp enkla former av textbearbetning, till exempel att 

eleverna efter en skriven text får gå igenom den och göra förtydliganden. Både att skriva på 

dator och handstil ingår i det centrala innehållet samt även språket struktur så som punkt, 

frågetecken och utropstecken. Även stavningsregler förekommer där det innehåll som ingår är 

regler för ord som förekommer i elevnära texter (Lgr 11 s. 223). 

 

 

2. Teori och tidigare forskning 

 

Den teori om inlärning som länge dominerade undervisningen långt in på 1950-talet har varit 

behaviorismen med Skinner som en av de kända frontfigurerna. I behaviorism är det yttre 

beteendet det som uppfattas som verkligt och konkret. Därav definieras inlärning som 

förändring av det yttre observerbara beteendet. Enligt Skinner och fler behaviorister ses 

människan som en passiv mottagare som mottar intryck utifrån. Händelser som har att göra 

med tänkande, reflektion och mentala förlopp antas antingen inte existera eller så är det 

ingenting som vetenskapen kan säga någonting om (Berg 2011 s. 49-50, Säljö 2014 s. 50). En 

av Skinners observationer var att individer ofta upprepar beteenden om individen upplever 

positiv respons så som belöning, förstärkning eller undvikande av obehag. Beteende som inte 

förstärks, genom uteblivande av positiva resultat, tenderar att bli mindre vanliga och ibland 

helt försvinna. Skinners modell av behaviorism slog igenom i utbildningssammanhang på 

flera sätt. Kunskaper om hur förstärkning fungerar användes bland annat i läromedel, där det 

användes systematisk och omedelbar förstärkning av elevernas respons. Eleven fick läsa ett 

kort stycke vilket fungerar som stimulus och sedan ge ett svar, en respons. Därefter fick 

eleven omedelbart feedback på sitt svar som förstärkning och om svaret blev fel så uteblev 

förstärkningen. Den här typen av läromedel visar på behaviorismen idé om kunskapens natur. 

Kunskap finns utanför elever och den går att dela upp i lämpliga och avgränsbara enheter. 

Den byggs sedan upp hos en elev där bit för bit byggs på från en liten enhet till en större 

(Säljö 2014 s. 52). 
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Ett annat sätt att se på hur undervisning kan utformas uppkom ur kognitivismen. 

Kognitivismen är en idétradition som är inriktad mot att beskriva och förstå människans 

kognitiva utrustning och mentala processer. Kognitivismen antar att det finns en 

grundläggande mekanism som är tänkandets centrum och den samt dess processer kan 

studeras i sig. Människan ses som en informationsbehandlande varelse som inhämtar och 

behandlar information. Det element av kognitivismen som fått stört inflytande på lärande 

brukar benämnas konstruktivism. Konstruktivismen betonar att individen inte passivt tar emot 

information utan snarare genom sin egen aktivitet konstruerar sin förståelse (Säljö 2014 s. 55-

58). 

 

Kognitivismen hade under en period ett relativt begränsat inflytande på synsätt i 

utbildningssammanhang. Den raka motsatsen kan dock sägas om Jean Piaget. Piaget ville 

studera hur kunskapers ursprung och utveckling. Han ansåg det lämpligt att studera barns 

utveckling av tänkande. Läroplaner och styrdokument som formulerats under 60-90-talet är 

influerande av Piagets idéer om kognitiv utveckling. De kan innehålla ett språkbruk som 

betonar att barn ska tillåtas vara aktiva, upptäcka saker på egen hand, arbeta laborativt och 

styras av sin egen erfarenhet. Eleverna ska förstå och inte bara lära sig utantill. Både den 

piagetanska utvecklingssynen samt kognitivismen företräder en konstruktivistisk syn på 

lärande och tänkande. Människan är inte en passiv mottagare utan aktiv och skapar 

meningsfulla helheter av det vi varseblir. För att utvecklas kognitivt gör människan 

erfarenheter som korrigerar ens världsbild och av detta utvecklas intellektet (Säljö 2014 s. 57-

61). 

 

Det finns två skilda sätt att arbeta med skrivande i skolan. Ett produktorienterat respektive ett 

processorienterat. Det produktorienterade arbetssättet, som länge har varit populärt i 

undervisning, innebär att fokus ligger på produkten, alltså den färdiga texten eleven skrivit, 

där läraren är den man skriver för och den som markerar fel och förtjänster. I början av 1990-

talet introducerades nya tankar om skrivpedagogik från USA och begreppet processkrivande 

myntades. Detta arbetssätt fokuserar på själva processen fram till den färdiga produkten, och 

är mer intresserad av de olika stegen i skrivandet, alltså från idé till publicering och 

utvärdering (Arkhammar 1990 s. 3). Strömquist (2007 s. 9) tar ställning mot den traditionella 

produktcentrerade skrivundervisningen och menar att processorienterad skrivundervisning är 

”mer effektiv”. Processorienterad skrivundervisning sätter likt den produktcentrerade 
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undervisning vikt vid den färdiga texten men uppmärksammar också hela arbetsprocessen 

som skrivande innebär. Processorienterad skrivundervisning ger till skillnad från 

produktcentrerad eleverna stöd i skrivandets alla faser. Strömquist menar att denna typ av 

skrivundervisning ökar förutsättningarna för skrivglädje och en utvecklad skrivförmåga. 

Vidare påpekar Strömquist att skriva ofta uppfattas som svårt, samtidigt som lärare vill att 

elever ska finna glädjen i att skriva.  

 

Vissa likheter kan uppfattas mellan produktorienterad skrivundervisning och behavioristisk 

idétradition, respektive processorienterad och konstruktivism. I produktorienterad 

undervisning är produkten av stor vikt, elevernas process och behandlande av information är 

kanske inte alltid av samma vikt som det färdiga resultatet. Det handlar också om att läraren 

rättar elevernas text och på så sätt ger belöning och förstärkning till det som uppfattas som 

positiva resultat. Gör eleven något som uppfattas som fel uteblir belöning. Processorienterad 

skrivundervisning har likheter med konstruktivism. Hela arbetsprocessen är av betydande. 

Vad skrivande innebär och hur eleverna behandlar olika moment. Eleverna ska förstå vad de 

gör och inte bara lära sig innantill. De konstruerar sin förståelse genom skrivandets olika 

moment och genom att upptäcka saker på egen hand. 

 

 

 

2.1 Skrivprocessen 

 

Strömquist (2007 s. 20-29) menar att grunden till processorienterad skrivundervisning är att 

skrivprocessen delas in i olika faser. Skrivprocessen handlar om mer än att bara skriva i 

bemärkelsen att sätta ord på papper. Till exempel att förbereda sig på olika sätt, att tänka på 

skrivuppgiften i olika sammanhang, att samla stoff och att bearbeta stoffet, sortera samt 

strukturera. Skrivprocessen handlar även om att formulera sig, bearbeta och skriva om texten. 

Ofta flera gånger.  

 

Skrivprocessen kan delas in i ett förstadium, ett skrivstadium och ett efterstadium. Utifrån 

Strömquists (2007 s. 20-26) syn på skrivprocessen går det att beskriva vilka delar som ingår. 

Under förstadiet ingår att analysera skrivuppgiften, där skribenten behöver ta reda på vad den 

ska skriva om, för vem den ska skriva och i vilket syfte. Nästa del är stoffsamling som är att 
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samla in material för att ha kunskap att skriva sin text utifrån. Efter denna del behöver 

skribenten sovra och fokusera i materialet för att ta reda på vad som ska tas med och tas bort, 

var fokus ska vara och vad skribenten vill koncentrera sig på. En annan del av förstadiet kan 

vara strukturering och planering där skribenten funderar på i vilken ordning materialet ska 

presenteras. Skrivstadiet är det som i vanliga fall brukar avses när det talas om ”att skriva” 

och innefattar att översätta tankar till skrift. I efterstadiet kan moment som bearbetning, där en 

skribent till exempel först skriver ett utkast och sen ett antal versioner för att komma till en 

färdig text. Andra moment som ingår är utskrift och korrekturläsning, där skribenten själv 

eller andra kan kritiskt granska texten. Den sista delen i en skrivprocess är publicering och det 

är momentet när texten möter läsaren. Alla dessa moment kan inträffa i denna ordningsföljd 

men de kan också ske i andra ordningsföljder, till exempel kan delar från förstadiet inträffa 

efter ett utkast har skrivits om det behövs mer stoffsamling.  

 

Förstadiet 

 Analys av skrivuppgiften (vad ska jag skriva om? För vem? I vilket syfte?) 

 Stoffsamling (samla material) 

 Sovring/fokusering (vad skall jag ta med av materialet, vad skall jag koncentrera mig på?) 

 Strukturering/planering (i vilken ordning skall 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 (2007, 26) 

 

Strömquist (2007 s. 49-51) skriver att lärare bör uppmärksamma alla moment av 

skrivprocessen. Utforma undervisningen så att elever får i förväg arbeta med skrivuppgifter 

på olika sätt och sedan i efterhand bearbeta sina texter. Om detta genomförs så menar 

Strömquist att resultatet blir att eleverna gärna skriver, samtidigt ökar deras skrivförmåga 

också på grund av det ökande skrivande. En pedagogisk uppdelning av skrivprocessen kan 

göras i tre kritiska moment: skrivförberedande arbete, själva skrivandet och efterarbete.  
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Strömquist (2007 s. 59-60) skriver att i det skrivförberedande arbetet är det viktigt för läraren 

att precisera skrivuppgiften, vad skriver vi för i klassrummet, till vem och i vilket syfte? 

Strömquist menar att många elever inte skriver sina texter för en enda mottagare och, 

framförallt i högre årskurser så kan elever skriva bara för att få ett bra betyg. Detta är inte ett 

realistiskt skrivande. För att få elever till duktiga skribenter behöver de se och använda 

skrivprocessen som ett naturligt arbetsmoment. I det skrivförberedande arbetet behöver elever 

kunna analysera skrivsituationen genom att bli bekanta med sitt ämne, vad de ska skriva om 

och även avsikten med skrivandet. Syfte i form av: är det en informerande text, 

argumenterande text eller ett helt annat syfte? För utvecklat skrivande kräver variation i både 

syfte och mottagare. 

 

Lagrell (2000 s. 58-59) uppmärksammade en stark tendens inom skolan att tala om 

individualisering av elevers skolarbete. Hon menar att det finns risker med det synsättet om 

det inte samtidigt finns en reflektion över innebörden av begreppet. Individualisering innebär 

ofta att elever arbetar i sitt eget tempo, med olika uppgifter i en bestämd arbetsgång. Alla gör 

med andra ord samma sak, men i olika takt och för att träna olika färdigheter. Lagrell menar 

att detta har sin plats och kan vara relevant vid vissa punkter, till exempel som träning på att 

arbeta självständigt och ta eget ansvar för sina arbeten, att få eleverna mer ”självgående” och 

för att skapa ett lugn in klassrummet. Nackdelen är om lärarna utgår endast från elevernas 

nära utvecklingszon. Det är essentiellt att varje elev utvecklar förmågor och kunskaper i 

skrivandet, och det kan bli en utmaning och utmaningen ser olika ut för olika elever. Denna 

typ av arbetsgång behöver då vara individualiserade och via elevers delaktighet anpassas till 

varje individ. Alla behöver inte träna samma färdigheter på samma sätt ifall lärare bygger 

vidare på elevers tidigare kunskaper och samtidigt tar hänsyn till deras individuella 

inlärningsstrategier. Lagrell påpekar också en annan risk med att lämna ett stort utrymme åt 

individuellt arbete. Det är att gruppens betydelse för barns lärande glöms bort. Betydelsen av 

att se olikheter som tillgångar i mindre grupper, samtal i dialogiska former som tillåter barn 

mötas och tal del av varandras tankar och texter för att lära och utvecklas tillsammans. Det 

behövs enligt Lagrell en balans i samspelet mellan individ och grupp i skolarbeten. Det finns 

fördelar med individualisering men det behöver inte nödvändigtvis innebära att alla gör 

samma sak. Lagrell menar att en skola, för att följa läroplanen, ska innehålla både 

gruppinlärande och individuellt lärande. Vilket inte alltid är så lätt då många skolor har en 

lång tradition av förmedlingspedagogik. Även om Lagrell ser fördelar med individualisering 



12 

 

betonar hon även vikten socialt samspel och att arbeta i grupp, något som Även Dysthe (1996) 

förespråkar. 

 

Dysthe (1996 s. 46-48, 85) menar att skrivande traditionellt har ansetts vara en individuell 

aktivitet, något som även lärande har setts som. Att istället ha en undervisning med fokus på 

socialt samspel och interaktion hjälper elever att båda tillägna sig delar av andra människors 

strukturer samt göra kunskapen till sin egen. Hon skriver att kunskap som begrepp ofta 

likställs med information eller fakta, något som kan överföras via direkta processer. Denna 

typ av undervisning kan ofta leda till en undervisning som är som en ”påfyllning av tomma 

kärl”. Berg (2011 s. 49-50) skriver att under en behavioristisk undervisningsstil fungerar 

eleven som en mottagare av en på förhand given kunskap som lärare förser honom/henne 

med. Detta ger ett lärarperspektiv på undervisningen, lärarens huvuduppgift blir att överföra 

sitt eget kunnande till eleven genom läroböcker, skriftliga uppgifter och andra 

undervisningsmedel. Kunskaper anses varaktiga och något som alla elever har behov av på 

samma sätt. Dysthe (1996 s. 85) påpekar att den viktigaste skillnaden mellan olika synsätt på 

skrivande är deras olika syn på vilket slags skrivande som främjar inlärning och utveckling. 

Om socialt samspel anses vara en viktig aspekt för både lärande och språkanvändning 

kommer inte individuellt uppsatsskrivande vara den arbetsform som anses viktigast. Andra 

former av skrivande som ger möjligheter till kommunikation och samspel får där en större 

roll. 

 

Dysthe (1996, 46-48) anser det viktigt att framhålla att eleven är kunskapssubjekt och inte 

objekt. Hon menar att kunskap i skolan är baserad på men inte identisk med fakta eller 

information. Kunskap är en process, att kunna reproducera fakta eller siffror är inte detsamma 

som att ha kunskap. Det är i bästa fall bara det första steget. Information blir inte kunskap 

innan den har integrerats i befintliga kunskapsstrukturer, vilket sker i första hand via språk. 

Även attityder och värderingar är en del av kunskapskonstruktion och som inte kan ses 

separat. Kunskap behöver dessutom förankras i elevens livsvärld. Det slutgiltiga målet för 

inlärning är att få eleverna att förstå sig själva, sin omvärld och kunna göra bedömningar både 

som individ och som medlem i sociala grupper. 
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I skrivprocessen finns det möjligheter till socialt samspel. I förstadiet där vikten av vem man 

skriver för betonas och i efterstadiet där bearbetning och korrekturläsning lämnar utrymme för 

respons från andra elever och läraren. En skola som har en förmedlingspedagogik, ett mer 

behavioristisk undervisningssätt eller stark individuell fokusering, i enlighet med hur Lagrell 

(2000 s. 58-59) beskriver vissa skolor, kanske inte alltid drar nytta av dialog och socialt 

samspel som en mer gruppfokuserad undervisning kan ge i en skrivprocess. Dysthe (1996 s. 

46-48, 222) menar att kunskap är en process där elever ska förstå sig själva och sin omvärld. 

Samtal är något som förekommer i alla klassrum. Där monologisk undervisning handlar om 

envägskommunikation medan dialogisk undervisning bygger på samspel mellan elev och 

lärare samt mellan elev och elev. Skrivande och samtalade ingår i socialt interaktiva 

inlärningsmönster och samspelet däremellan utgör en viktig del av det dialogiska. 

 

Lagrell (2000 s. 59) skriver att en annan risk med att lämna stort utrymme åt individuellt 

arbete är att gruppens betydelse för barns lärande glöms bort. Om eleverna i grupp kan se 

olikheter som tillgångar och kan ta del av varandras tankar om texter och mötas genom dialog 

kan det skapas möjligheter att utvecklas och lära tillsammans. Även Dysthe (1996 s. 220-222) 

är inne på gruppens betydelse och påpekar att skrivandet i sig är ett viktigt redskap för 

inlärning, men inlärningspotentialen ökar om skrivandet används i samspel med samtalande. 

Läraren behöver då på ett medvetet sätt planera och stärka interaktionen kring skriftliga texter 

i det sociala rummet. Att enbart beakta språkliga funktionerna är för avgränsat. Dysthe 

benämner detta som det flerstämmiga klassrummet, vilket är skrift och samtal i ett socialt 

rum. Språket har en central betydelse i inlärningsprocessen och att det finns en nära koppling 

mellan språk och tänkande. Språket är också en skapande kraft bland personer både i och 

utanför klassrummet. Lagrell (2000, 59-61) säger att det gäller att hitta en bra balans i 

samspelet mellan individ och grupp och inte ge efter för olika aktuella trender både i skolan 

och i övriga samhället. Av yttersta vikt är också att inte glömma bort pedagogens roll som 

inspiratör och berättare, genom att ha genomgångar av olika delar i skolarbetet samt leda 

grupper i diskussioner när barnen ska delge varandra kunskaper och erfarenheter. Lagrell 

menar att barns skrivande utvecklas bäst i en miljö öppen för intryck utifrån skolan. Både 

genom att barn kan hämta intryck utifrån och genom att utomstående personer bjuds in för att 

på olika sätt delge barn sina kunskaper och erfarenheter. Textskapande bör inte ske i ett 

vakuum innanför skolans stängda dörrar, då detta bara ger intryck från skolmiljön, böcker, 

andra texter och uppgifter. Barnen bör istället få hämta inspiration från världen runt omkring 
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sig. Strömquist menar att denna typ av skrivundervisning ökar förutsättningarna för 

skrivglädje och en utvecklad skrivförmåga (Strömquist 2007 s. 9). Asarnoj (1998 s. 91-93) 

säger att det är viktigt att få positiv respons för att kunna känna skrivglädje och att individen 

behöver känna känslan att vara glad i att våga prova. Asarnoj reflekterar över sin egen 

skolgång och anser att hennes skolgång gjorde att hon inte trodde sig vara en person som kan 

skriva eller tänka själv, utan det hon kunde var att reproducera något som andra tänkt, känt, 

sagt och uttryckt. Detta fick henne att sluta skriva alla personliga texter som hon tidigare 

ägnat sig åt så som dagbok och brev. Lagrell (2007 s. 57) skriver att elever är olika och att de 

skriver längre och mer varierade texter om de får skriva utifrån sina egna perspektiv. 

Strömquist (2007 s. 45-47) skriver att det ger tillfredsställelse att producera text för sig själv 

eller för andra och det är detta som skapar skrivarglädjen. Mycket av det arbete som utförs i 

skolorna ger inte omedelbart synliga resultat. Ett exempel på detta är texter som ska sättas in i 

en pärm utan direkt mottagare eller publicering. Strömquist menar att mest skrivglädje oftast 

kan uppnås om någon läser det man skrivit. 

 

Skrivande har stor betydelse för språkutvecklingen och även för individens utveckling 

kognitivt (begreppsmässigt, emotionellt och känslomässigt) och socialt. Skrivandet är viktigt 

för kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling. Självförtroende för enskilda påverkas 

också. Därav är det av betydande vikt att skolan har en skrivundervisning vars mål är att 

eleverna lämnar skolan som medvetna skribenter som är trygga i sitt skriftspråk, har en bred 

förmåga och gärna skriver (Strömquist 2007 s. 17). Ett återkommande inslag i Lgr 11 är också 

elevernas trygghet (Lgr 11). Strömquist skriver att om man frågar skribenter hur skrivande går 

till får man ofta svar om att det är tidskrävande och arbetsamt. Skrivande är så mycket mer än 

att skriva. Det är inte bara en fråga om att skaffa ett ämne att skriva om, det är ansträngningen 

under textproducerandet, det är upprepande korrigeringar (Strömquist 2007, 17). 

 

Skrivande som en process började uppmärksammas i skolor på 1990-talet (Arkhammar 1990 

s. 3). Skrivprocessen bygger på ett processtänkande och inte bara på ett individuellt synsätt 

utan och på et samspel mellan elever och mellan elever och lärare. Där textens mottagare är 

viktig och även bearbetning av texten förekommer. Skrivprocessen kan också öka 

förutsättningarna för skrivglädje (Strömquist 2007 s. 9). I svenska skolor förekommer ett stort 

användande av läromedel. Hur synliggörs skrivprocessen i läromedel? 
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Vikten av arbete i dialog med andra, att samspela med andra är av betydelse för skrivandet 

och inlärningsprocessen framhålls i flera böcker (Dysthe 1996, Asarnoj 1998, Lagrell 2000). 

Den sociala biten av skrivande är också en komponent i skrivarglädje som Asarnoj betonar. 

Strömquist skriver att texter bör publiceras och upplevas av mottagare, vilket också kan vara 

en del i det sociala samspelet. 

 

 

3. Metod och material 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras metoden för denna uppsats.  

 

Syftet med detta arbeta är att visa på vilket sätt skrivande framställs i två läromedel och i 

Lgr 11 för skolans lägre årskurser. Detta genomförs genom tre frågeställningar:  

 

 Vad säger Lgr 11 om skrivandet och skrivstrategier?  

 Hur förhåller sig läromedlen till skrivande/skrivstrategier? 

 I vilken mån synliggörs skrivprocessen? 

 

För att besvara frågeställningarna så kommer Lgr 11 och två aktuella läromedel att analyseras. 

Läromedlen valdes ut genom ett undersökande av vilka aktuella böcker som fanns på 

marknaden med fokus på skrivande för skolans lägre årskurser. Läromedlen skulle vara 

aktuella och användas i  skolan. Läromedlen valdes då utifrån vilka som sålde bra på 

bokhandlare vid tillfället då uppsatsen skrevs. Läromedlen som kommer att analyseras är 

Forma språket. Skriva. B (2010) och Bumerang Skrivskola (2004). Båda läromedlen är från 

förlaget Gleerups som enligt sin hemsida är en av Sveriges ledande aktörer inom läromedel.  

 

För att analysera Lgr 11 analyseras de delar som har betydelse för skrivandet och 

skrivstrategier och då främst kursplanen för svenska. Innehållet beskrivs, tolkas och jämförs 

med tidigare forskning där möjligt.  

 

För att undersöka hur läromedlen förhåller sig till skrivande och skrivstrategier analyseras och 

tolkas läromedlen samt jämförs med tidigare forskning. För att undersöka i vilken mån 
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skrivprocessen synliggörs används Strömquists (2007) modell av skrivprocessen (beskriven i 

2.1) samt annan tidigare forskning. 

 

 

4. Resultat och analys 

Resultatet redovisas utifrån forskningsfrågorna, först hur Lgr 11 förhåller sig till skrivandet 

och skrivstrategier och sedan hur läromedlen förhåller sig samt om skrivprocessen synliggörs. 

 

 

4.1 Vad säger Lgr 11 om skrivandet och skrivstrategier?  

 

Lgr 11 innehåller förutom en inledning tre olika delar. Delarna är Skolans värdegrund och 

uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt Kursplaner som kompletteras 

med kunskapskrav.  

 

De två inledande delarna innehåller få omnämningar om skrivande och skrivstrategier. Ett 

omnämnande är dock under skolans uppdrag, där den kommunikativa delen av skrivande lyfts 

fram: 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 

(Lgr 11 s. 9) 

 

Under skolans uppdrag behandlas även demokratiska arbetsformer och elevers lust att lära (se 

1.2 Bakgrund). Där benämningar som elevers unika egenart och ansvarig frihet används samt 

att olika uppfattningar ska få framföras. Det framgår att undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer. Det poängteras att elever lär sig, tolkar och kommunicerar på 

olika sätt samt att skolan är en social mötesplats. Elever ska även arbete både självständigt 

men också tillsammans med andra. Vilket kan tolkas förespråka en likande syn som Lagrell 

(2000), Dysthe (1996) och Asarnoj (1998) talar för, både i form av det sociala samspelets 

betydelse för lärande samt att få känna en glädje i skrivandet. Vilket kan uppnås bland annat 
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genom att ha en mottagare och ett kommunikativt syfte med sina texter, vilket även är något 

som Strömquist (2007) anser är av betydelse (se 2.1 Skrivprocessen). 

 

Kursplanen för svenska innehåller i huvudsak tre olika delar; en syftebeskrivning skriven i 

löpande text, följt av centralt innehåll som är en punktlista uppdelade efter olika årskurser och 

avslutas med kunskapskrav vilket är skrivet i löpande text och även denna uppdelad efter 

olika årskurser. De aktuella årskurserna för detta arbete är 1-3 och de är textstycken rörande 

dessa årskurser som kommer att behandlas. 

 

Kursplanen för svenska inleds med ett stycke om språk och språks syfte: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr 11, 222). 

 

Det som beskrivs här är språkets funktion som här anges som kommunikation, till andra men 

också till skribenten själv. Det handlar även om förståelse för andras tankar och känslor samt 

för samhällen och kulturer.  

 

Nästa del av kursplanen är syfte. Syftet beskrivs som att eleverna ska utveckla kunskaper 

både i och om det svenska språket. Eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla sitt tal- 

och skriftspråk så de känner tilltro till sin egen språkförmåga och kan utrycka sig både i olika 

sammanhang och för olika syften. De ska få möjlighet att utveckla språket för att 

kommunicera, tänka och lära (Lgr 11 s. 222).  

 

En annat av syftena är att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva (Lgr 11 s. 222). Detta är något som Asarnoj (1998), Lagrell (2000) och Strömquist 

(2007) menar bland annat kan ges genom att texter publiceras och upplevs av mottagare (se 

2.1 Skrivprocessen). 

 

Kursplanen för svenska tar upp att ”genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och 
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genom skilda medier” (Lgr 11 s. 222). Utöver detta beskrivs även ett av syftena som att 

eleverna ska utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, både enskilt men också 

tillsammans med andra. Att bearbeta texter är en av delarna i skrivprocessen både under 

förstadiet med analys, sovring och strukturering och i efterstadiet med bearbetning och 

korrekturläsning (Strömquist 2007 s. 26). 

 

Kursplanen tar vidare upp att ”genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt 

om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier” (Lgr 11 s. 222). Hur 

språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier kan kopplas till 

skrivprocessen där vad vi skriver för, till vem och i vilket syfte är en viktig genomgående del 

(Strömquist 2007). Kursplanen poängterar även i syftet att undervisningen ska bidra till att 

stärka elevernas tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Kommunikation 

är ett genomgående inslag i kursplanen för svenska. 

 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står bland annat ”Strategier för att skriva olika typer 

av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av 

texter där ord och bild samspela” (Lgr 11 s. 223), ”Enkla former för textbearbetning, till 

exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.” (Lgr 11 s. 223) och 

”Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter” (Lgr 11 s. 223). Det ingår 

också i det centrala innehållet att elever ska få möta och arbeta med olika texttyper så som 

berättande texter, sakprosatexter, poetiska texter, instruerande texter, faktatexter med mera. 

Under språkbruk finns språkliga strategier med för att minnas och lära, till exempel att skriva 

ned tal. Eleverna ska också få möjligheten att lära sig olika ord och begrepp för att uttrycka 

känslor, kunskaper och åsikter samt hur det man skriver uppfattas av omgivningen (Lgr 11 s.  

223-227).  

 

Lgr 11 har en övergripande demokratisk syn där elever ska få uttrycka sina åsikter, den 

erkänner eleverna som individer som tar till sig, tolkar, behandlar och lär sig på olika sätt. 

Undervisning anses inte kunna utformas lika för alla. Det kan därmed till vis del tolkas som 

att Lgr 11 inte har ett behavioristiskt förhållningssätt och kanske snarare ligger närmare en 

konstruktivistisk syn på kunskap. Där eleven inte är en passiv mottagare utan aktivt skapar 

kunskap. Kommunikation och arbete både enskilt och i grupp förespråkas i läroplanen.  



19 

 

Explicit för skrivande är också att elever ska få möjligheten att bearbeta och skapa texter 

enskilt och i grupp. Läraren ska i detta medverka till en känsla för samhörighet. Eleverna ska 

även få möjligheten att lära sig hur språkbruk varier beroende på mottagare. Vissa av delarna i 

Lgr 11 går att koppla till skrivprocessen. Att förstå skillnaden på texter för vem man ska 

skriva till och i vilket syfte och att bearbeta texten är delar av skrivprocessen (Strömquist 

2007, 26). Samt de sociala bitarna som kan beröras vid bearbetning av text och vid mottagare 

vilket Lagrell (2000), Dysthe (1996) och Asarnoj (1998) påpekar betydelsen av. Lärare ska 

även möjliggöra eleverna att känna en lust för att lära, vilket Asarnoj (1998) och Strömquist 

(2007) påpekar är viktigt (2.1 skrivprocessen). Lgr 11 närmar sig skrivprocessen på vissa 

punkter men skrivprocessen som begrepp nämns aldrig explicit.  

 

 

4.2 Läromedel 

 

4.2.1 Forma språket – Skriva B 

Detta läromedel inleds med en sida om mål där författaren anger målet som att ”Kunna skriva 

beskrivande och argumenterande texter med tydligt innehåll” (s. 3). Läromedlet innehåller 

även en punktlista på olika texttyper som eleven ska kunna lära sig, som är följande: skriva en 

intervju, insändare, reklamannons, nyhetsnotis och recension. Målsidan tar inte upp något om 

skrivprocessens delar och kan kanske tolkas vara mer fokuserad på skrivstadiet än förstadiet 

och efterstadiet.  

 

Första uppgiften i läromedlet är på temat skriva en intervju (s. 4-5). Den inleds med en text 

om en intervju mellan två elever. Efter texten får eleven kryssa i rutor på frågor som de tror 

har ställts under intervju t.ex. vilken är din favoritfärg?, vilken sport gillar du mest? Denna 

uppgift verkar vara mer fokuserad på läsförståelse än skrivprocessen. På den efterföljande 

sidan uppmanas eleven skriva intervjufrågor till någon de själva skulle vilja intervjua. De får 

fortsätta på meningar som har ett förifyllt ord så som: vem, vad och vilken. Detta kan tolkas 

som att det är en uppgift där de ska intervjua någon annan i klassen. De får även instruktioner 

om vad de ska göra före intervjun, under intervjun och efter intervjun. Före intervjun är: skriv 

frågor och ta med papper och penna och något att spela in på. Detta kan vara en del av 

förstadiet i skrivprocessen då det behandlar förberedelse och där några av förstadiets punkter 

så som sovring och strukturering kan komma upp. Det är dock inte explicit framträdande i 
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uppgiften hur eleverna ska jobba så hur de tar sig an uppgiften är svårt att säga. Under 

intervjun uppmanas eleven att lyssna noga. Eftersom eleverna uppmanats ta med papper och 

penna så kan de använda sig av skrivstadiet, andra elever kanske väljer att spela in intervjun 

och skriva senare. Efter intervjun uppmanas eleverna skriva rent så fort som möjligt. Detta är 

en del av skrivprocessens efterstadium där eleverna gör en form av bearbetning antingen från 

sina egna skriva anteckningar eller från inspelat material. Flera efterföljande uppgifter är på 

temat intervju och har ett liknande upplägg där läsförståelse används i uppgifter om att läsa 

intervjun och sedan får eleverna göra egna intervjuer, skriva intervjufrågor och skriva rent sin 

intervju. 

 

Ett uppslag i läromedlet behandlar att skriva sina åsikter. Här i form av att skriva en 

insändare. På ett liknande sätt som flera uppslag i läromedlet används en introduktionssida där 

eleven får exempel, i form av färdigskrivna texter, på temat de själva ska skriva. Eleven blir 

även informerad om att insändare kan skrivas anonymt och en av skrivuppgifterna är att 

besvara varför man kan vilja vara anonym. Efterföljande uppgifter handlar om att eleven ska 

skriva en rubrik och en signatur till färdigskrivna insändare. I enlighet med skrivprocessens 

förstadium kan kanske detta påverka elever att fundera över för vem och i vilket syfte de 

skriver. I den här uppgiften är det dock ett påhittat syfte och en påhittad mottagare. Eventuellt 

kan mottagaren vara en lärare beroende på hur läraren jobbar med uppgifterna. Som 

Strömquist (2007, 59-60) tar upp så skrivs det ibland i skolan utan någon enda mottagare och 

ibland bara för att lösa uppgifter. Vilket inte kan anses vara ett realistiskt skrivande. 

 

En uppgift i läromedlet behandlar att argumentera. Eleverna får en beskrivning av vad 

argument är och tre exempel på argument. Sedan är skrivuppgifterna att skriva egna argument 

utifrån givna teman. Detta görs i form av att skriva efter orden Jag tycker och därför att. 

Sedan fortsätter uppgiften med att eleven ska skriva en egen insändare och argumentera, 

vilket är en återkoppling till den tidigare uppgiften om insändare. Efterföljande uppslag 

fortsätter på samma tema. Där eleven på en rad ska svara på frågor så som Varför är de bra 

med gungor? och Varför är det inte bra med gungor? För att sedan skriva en insändare om sin 

egen skolgård med egna argument. I dessa uppgifter förekommer förstadiet av skrivprocessen 

i form av vad eleverna ska skriva om, men för vem och i vilket syfte kanske inte är lika 

tydligt. En viss form av stoffsamling och sovring kan göras med hjälp av exemplen och de 

förberedande uppgifterna innan elevernas egna insändare ska skrivas. Skrivstadiet 

förekommer men ingen specifik del av efterstadiet är explicit uttryckt i uppgifterna. 
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Några uppgifter behandlar reklam (s. 16-21). Vilket introduceras med att eleverna ska dra 

streck från en produkttext till en bild. Detta kanske närmare sig mer läsförståelse än 

skrivprocessen. En av uppgifterna på temat är att eleverna ska skriva varför de tror att det 

finns reklam. De ska sedan skriva egna reklamtexter utifrån bilder på olika produkter eller 

platser. En annan uppgift är att eleverna ska skriva en reklamannons för sin skola och rita en 

bild till annonsen. En del uppgifter på temat återkopplar också till argumentation där eleverna 

ska skriva hur de tycker att bra reklam ska vara och för vilka varor eleverna inte tycker man 

ska göra reklam för. Sedan följer ett flertal  uppgifter som på liknande sätt behandlar reklam 

och argumentation. De här uppgifterna likt flera andra i läromedlet har något av ett fiktivt 

syfte och mottagare. Ett syfte och mottagare konstruerat för uppgiften men inte uttalat verkligt 

syfte eller mottagare. 

 

Vidare behandlar läromedlet nyhetsnotiser (s. 22-27). En uppgift är att eleverna ska läsa en 

nyhetsnotis och sedan svara på olika frågor i stil med vad har hänt?, vem var med? och varför 

hände det? Fler uppgifter följer sedan den här mallen. Sedan kommer omvända uppgifter där 

eleverna får färdiga frågor med svar eller frågor utan färdiga svar och ska skriva en 

nyhetsnotis utifrån dessa. Det är även flera uppgifter där bilder ska paras ihop med 

nyhetsrubriker och nyhetstexter. Överlag liknar dessa uppgifter tidigare delar i läromedlet där 

det är en del delar ur förstadiet och skrivstadiet i skrivprocessen och några delar läsförståelse. 

Efterstadiet har inte heller här några explicita instruktioner kring bearbetning eller moment 

där elevernas texter ska möta en läsare.  

 

Ett uppslag handlar om recensioner. Eleverna ska läsa en recension och sedan skriva en egen. 

Här finns en förskriven uppdelning av textens olika moment så som filmtitel, huvudpersoner, 

handling, omdöme och betyg. Vilket kan ge möjlighet till en viss strukturering och planering 

hos eleverna i enlighet med skrivprocessens förstadium.  

 

Läromedlet avslutas med att eleverna ska göra en självbedömning av deras förmåga att skriva 

beskrivande och argumenterande texter med tydligt innehåll. De får svara ja eller nej på olika 

frågor och har möjligheten att skriva en kommentar. 

 

Läromedlet i sin helhet innehåller en del  kopplingar till läsförståelse där eleverna ska tolka en 

text och till exempel skriva vilka frågor en intervjuare ställt. Läromedlet innehåller även 
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uppgifter där elever ska koppla ihop bilder med text. Ibland är det kryssrutor vilket inte går in 

på skrivande i större grad. Det är också en del fokus på olika sätt att skriva, till exempel att 

argumentera för en sak (s. 19). Till exempel ska eleverna skriva två argument för reklam och 

två emot. Eleverna får även möjlighet att öva på olika texttyper så som recension och intervju.  

 

Ett antal uppgifter i läromedlet är sådana som behandlar delar ur skrivprocessens förstadium. 

Till exempel en uppgift där eleven ska skriva en bokrecension. I läromedlet finns en färdig 

mall där eleven uppmanas att fylla i boktitel, författare, illustratör, huvudpersoner, handling, 

omdöme. I denna uppgift erbjuds en tydlig fokusering samt struktur av vad som ska tas med 

och i vilken ordning (s. 29). Uppgifter som behandlar stoffsamling, sovring samt planering är 

till exempel en uppgift där eleven ombeds skriva en nyhetsnotis. Innan skrivning av själva 

texten uppmanas eleven att svara på några frågor; vad har hänt? Var händer det? När hände 

det? Vem var med? Varför hände det? Eleven ska sedan skriva en nyhetsnotis utifrån svaren 

på dessa frågor (s. 26).  

 

Inga uppgifter som behandlar efterstadiet finns i läromedlet. Däremot uppmanas eleven i vissa 

uppgifter att skriva rent vilket kan tolkas som en form av bearbetning. Till exempel en uppgift 

där eleven ska göra en egen intervju. Eleven uppmanas att skriva ner intervjufrågor, 

genomföra en intervju och sedan skriva rent intervjun (s. 9).   

 

 

4.2.2 Bumerang Skrivskola 

I Bumerang skrivskola är enligt författaren tanken att eleverna ska arbeta med självständigt 

skrivande från skrividé till färdig text. Läromedlet inleds med en text riktad till lärare där 

författarna själva anger att skrivprocessens olika delar övas i alla kapitel (s. 2-3). Bokens 

kapitel är berättelse, faktatext, bokrecension, dikt, intervju och dagbok. Kapitlen kan enligt 

författarna göras i valfri ordning (s. 2). Varje uppslag i boken är en vänstersida som är en 

presentationssida med genomgång av skrivmomentet där eleverna ges information och hjälp i 

form av tips och exempel. Författarens tanke är att presentationssidorna ska ske gemensamt så 

eleverna kan ta del av varandras kunskap och idéer. Att ta del av varandras kunskaper i dialog 

är något som Lagrell (2000) menar har betydelse för elevernas lärande. Även Dysthe (1996) 

menar att det hjälper elever att tillägna sig delar av andra elevers strukturer. 
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Högersidan som författarna kallar Barnens egen sida innehåller samma innehåll som 

presentationssidan men där får eleverna möjlighet att skriva utifrån sina egna idéer och 

förutsättningar. Författarens tanke är att sidan blir individuell och att eleverna ska kunna 

skriva på sin egen nivå (s. 2-3). Boken innehåller även rutor där eleverna kan få strategier de 

kan använda sig av i sitt skrivande. En del sidor innehåller extrauppgifter som enligt 

författaren är till för barn som arbetar snabbt och behöver extra utmaning. Detta är uppgifter 

som kräver ett separat skrivhäfte. I slutet på läromedlet finns tre delar som kallas Min 

ordlista, Min ordpåse och Mina skrividéer. Ordlistan kommer med instruktionen att eleverna 

kan skriva in ord som de tycker är svåra att stava. På sidan i läromedlet som är riktad till 

läraren uppmanas läraren att hjälpa till att hitta på ord. Eleverna uppmanas sedan använda 

ordlistan när de skriver olika texter (s. 3, 77). I sidan som kallas Min ordpåse ombeds 

eleverna samla favoritord; ord de vill komma ihåg och använda sig av i skrivandet. I Mina 

skrividéer kan eleverna skriva ner idéer som de kan använda när de skriver berättelser, sagor 

eller dikter. Dessa hjälp- och idésidor kan fungera som en del av förstadiet i skrivprocessen då 

det är en form av stoffsamling inför de kommande textuppgifterna.  

 

Första kapitlet börjar med en introduktion om vad en berättelse är. Det beskrivs som ”En 

berättelse kan handla om något som du har varit med om. Den kan också vara påhittad” (s. 5). 

Det här kan vara en hjälp för eleverna som en del av förstadiet i skrivprocessen och då som 

analys av skrivuppgiften där den innehåller Vad eleverna ska skriva om. Det säger dock inget 

om för vem eller i vilket syfte det ska skrivas för (Strömqvist 2007). 

Eleverna får också information om att ”Innan du skriver en berättelse behöver du förbereda 

dig. Det kan du göra genom att arbeta med bilder, listor och tankekartor” (s. 5). Detta kan ge 

en fingervisning till övriga delar av skrivprocessens förstadium så som stoffsamling, 

fokusering, strukturering och planering. Förutsatt att eleverna har kunskapen om hur de ska gå 

tillväga för att genomföra dessa bitar sedan tidigare.   

 

I den första uppgiften på presentationssidan blir eleverna presenterade tre bilder inom temat 

fritid där eleverna ska skriva meningar till varje bild (s. 6). Första bilden är på en pojke som 

lagar mat och en bit av meningen är förifylld med texten ”Elias tycker om att” (s. 6) där 

eleven sedan ska fortsätta. Nästa bild är på en tjej som simmar och den förskrivna texten är 

endast ”Lisa” (s. 6), likadant på nästa som är en pojke som skriver med texten ”Lukas” (s. 6). 

I dessa uppgifter kan eleverna få hjälp med några delar av förstadiet så som vad de ska skriva 
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om och stoffsamling från bilderna. De behöver också sovra utifrån vad som är viktigt i 

bilderna och vad som ska tas med i texten. Det som inte nödvändigtvis är med är strukturering 

och planering. Efter detta får de formulera sig i enlighet med skrivstadiet. Inga delar av 

Efterstadiet så som bearbetning är med. På elevsidan får eleverna uppgiften att ”rita egna 

bilder och skriva meningar om vad du gör på din fritid” (s. 7). De har tre rutor med tre 

streckade rader att skriva på vid sidan om. Eleverna kan här också få viss hjälp med förstadiet 

även om de får styra det mer själva. De vet vad de ska skriva om, men fortfarande inte för 

vem eller i vilket syfte. De får själva samla stoff genom att tänka efter vad de gör på sin fritid 

och rita en bild. Det är dock även möjligt för eleverna att börja i ”andra änden” och skriva 

texten först. Vilket påminner om Strömquists (2007) syn att skrivprocessens olika moment 

inte alltid följer en viss ordning. 

 

Den form av sovring och planering och stoffsamling som kan ske kanske mest försiggår i 

huvudet på eleverna, eller möjligtvis att de diskuterar med en klasskamrat eller läraren. Det 

finns dock inget i boken som uppmanar till några specifika strategier. Det är mer en fråga om 

att samla material i huvudet och sen översätta tankar till antingen bild eller text först.  

 

En uppgift i läromedlet kallas ”skriva idélista”. I instruktionen på presentationssidan står det 

att det är bra att samla idéer om vad man vill skriva om innan man skriver en berättelse. 

Eleven får sedan fylla i en idélista i punktform till den fiktiva karaktären Max. Till elevens 

hjälp finns förskrivet en idé ”Guldmedaljen” och en ordlista som är förslag på idéer. På 

elevsidan uppmanas eleven skriva sin egen idélista om vad eleven vill skriva om. Det finns 

fem olika tips i en ruta ovanför listan. Denna uppgift kan hjälpa eleverna att utveckla vissa 

delar av förstadiet i skrivprocessen samtidigt som det är en skrivuppgift i sig själv. Uppgiftens 

syfte verkar vara att hjälpa eleverna att träna på ett sätt att tänka om skrivande, som innebär 

att tänka ut och skriva ner idéer innan en berättelse skrivs. Förhoppningsvis kan eleverna ta 

med sig detta när de sedan får uppgifter att skriva berättelser. Hur väl eleverna tar till sig detta 

kan vara svårt att säga. Kanske ser vissa detta endast som en skoluppgift som ska göras och 

tar inte med sig tankesättet utanför denna kontext, å andra sidan om det upprepas och explicit 

framställs från läraren att detta är ett sätt att tänka och arbeta som ett första steg innan en 

berättelse eller annan text skrivs, kan det kanske bli en rutin för eleverna som fungerar i olika 

kontexter. På elevsidan finns också en ruta som föreslår att eleverna ska samarbeta med en 

kompis och läsa varandras listor och ge förslag på idéer. Detta kan fungera som en del av 

både förstadiet och efterstadiet av skrivprocessen. Eleverna kan ha en dialog om stoffsamling, 
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sovring och fokusering som är delar av förstadiet vilket kan hjälpa eleverna i denna uppgift 

men också eventuellt i andra uppgifter och kontexter. Och kanske även som Dysthe (1996 s. 

46-48) samt Lagrell (2000 s. 58-59) skriver hjälpa eleverna att ta till sig andras strukturer och 

möta varandras tankar och texter för att utvecklas tillsammans. Det kan också vara en 

möjlighet till de delar av skrivprocessen som kallas efterstadiet då det kan ge eleverna 

möjlighet till bearbetning av den text som skrivit. Det sker en korrekturläsning där elever kan 

granska varandras idéer. Det ges däremot inget utrymme för att formulera om texten förutom 

om eleven suddar ut det den tidigare skrivit. 

 

Flera uppgifter handlar om att skriva en saga. Eleverna får en kort introduktion till vad en 

saga är och hur en saga kan ses som innehållande flera delar. I läromedlet har sagan delats in i 

huvudperson, problem, lösning och slut.  Var och en av delarna har ett eget uppslag med olika 

presentationer och uppgifter. Exempelvis så innehåller första uppgiften, som behandlar 

huvudperson en presentationssida med en beskrivning av vad en huvudperson är och att 

eleven ska börja en saga med att beskriva en huvudperson. På elevsidan med uppgifter får 

eleverna ett färdigt exempel på hur en sagoinledning med en beskrivning av en huvudperson 

kan se ut, sedan får de uppgiften att börja sin egen saga på liknande sätt. De ska hitta på en 

egen huvudperson, skriva om huvudpersonen och avslutningsvis rita en bild på huvudperson. 

Det finns även en tipsruta med förslag på olika huvudpersoner. Efterföljande uppslag på temat 

saga har ett liknande upplägg men behandlar då de resterande delarna av sagan. De här 

uppgifterna kan ge en ganska god grund för att bygga upp en förståelse av hur förstadiet till 

att skriva en saga kan se ut, där varje del i sagan är separerad till olika uppgifter, vilket kan ge 

en förståelse för hur skrivprocessen kan ses som olika moment som man behöver reflektera 

över för att kunna skriva en komplett text. Lgr 11 tar också upp olika typer av texter som 

målen vilket den här typen av uppgifter kan hjälpa eleven sträva mot (Lgr 11). Nästa uppgift 

för eleven är att skriva en saga helt på egen hand utan specifik uppdelning av texten, den hjälp 

eleven får här är att eleven kan dela in den i fyra delar. De får också instruktion om att ”skriva 

en saga om katten misse” där det finns fyra färdiga bilder markerade med nummer 1-4 under 

varje bild som motsvarar 1. huvudperson, 2. problem, 3. lösning och 4. slut. Utöver detta får 

eleven en sida utrymme att skriva sagan fritt på. 

 

En uppgift i kapitlet faktatext handlar om att skriva frågor. Uppslaget introduceras med texten 

”Innan du skriver en faktatext är det bra att skriva ner frågor som du vill få svar på.” (s. 36) 

Det finns en bild på en älg och några exempelfrågor i form av ”hur stor är älgen? Vad äter en 
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älg? Varför har inte alla älgar horn?”. Eleven får sedan på sju rader skriva egna frågor om ett 

djur, och på nästa sida skriva frågor om valfria frågor om ett ämne de vill lära sig mer om. 

Eleven uppmanas sedan läsa en faktabok för att söka svar på sina frågor. Den här uppgiften 

innehåller likt tidigare uppgifter både delar av skrivprocessen som eleverna får möjlighet att 

genomföra för att utföra uppgiften men den kan samtidigt ses som träning för en förståelse 

och användning av skrivprocessen i andra sammanhang utanför uppgiften. I denna specifika 

uppgift får eleven använda sig av skrivprocessen. Förstadiet i form av vad de ska skriva om, 

för vem kan kanske anses vara för sig själva och syftet är för att utveckla deras egen 

skrivförmåga. Det är dock oklart hur eleverna uppfattar för vem och syfte och kan säkert bero 

mycket på hur uppgiften introduceras av läraren och eventuella diskussioner i klassrummet. 

När eleverna uppmanas läsa en faktabok för att söka svar kan de hjälpas att tränas i 

stoffsamling och fokusering vilket är delar av skrivprocessen. I uppgiften skriva frågor (s.36) 

står det i slutet på uppslagen ”läs en faktatext och sök svar på dina frågor” vilket kan träna 

eleverna i stoffsamling och strukturering. Delar i den inledande fasen av skrivprocessen. 

 

Läromedlet innehåller en del uppgifter som behandlar skrivprocessens förstadium. Till 

exempel en uppgift där eleven ombeds att skriva en idélista med motiveringen att det är bra 

att samla idéer om vad man vill skriva om innan man skriver en berättelse. Eleven kan ta hjälp 

av några färdiga exempel som ges i samband med uppgiften (s. 8). Även i följande uppgift 

uppmanas eleven att skriva en idélista. Efteråt uppmanas eleven att samarbeta med en kompis 

genom att läsa varandras listor och ge ytterligare förslag på idéer (s.9). Detta kan delvis ses 

som analys av skrivuppgiften då eleven får fundera över vad hen ska skriva om. Uppgifter av 

denna typ kan även ses som stoffsamling då eleven samlar in idéer om vad som ska finnas 

med i berättelsen.  

 

Läromedlet innehåller flera uppgifter som behandlar skrivstadiet, alltså att översätta tanke till 

skrift. Till exempel en uppgift där eleven ska skriva en berättelse och uppmanas att först 

skriva en tankekarta och sedan berättelsen (s. 25).  

 

En uppgift handlar om att eleverna ska skriva en saga. Detta är en uppgift som fokuserar på 

strukturering. Eleven får en beskrivning av vad en saga är och att en saga kan delas in i olika 

delar, i det här fallet fyra; huvudperson, problem, lösning och slut. Varje del av dessa får en 

skrivsida var. Varje skrivsida inleds med att eleven får instruktioner i text om hur varje del 
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kan skrivas. Exempelvis är instruktionen på den första delen, som behandlar huvudpersoner, 

att eleven ska hitta på en egen huvudperson, skriva om huvudpersonen och rita en bild på 

huvudpersonen. Det står även att eleven kan beskriva hur huvudpersonen ser ut. Det finns 

också ett färdigt exempel med som eleven kan ta hjälp av att läsa. Även tips på huvudpersoner 

finns med som hjälp. Dessa uppgifter behandlar analysdelen i skrivprocessen genom att 

eleven får instruktioner om vad den ska skriva om, texttypen saga. Den tar inte upp för vem 

eller i vilket syfte. Den kan ge viss möjlighet till stoffsamling i och med att eleverna i tidigare 

uppgifter fått ägna sig åt att tänka på att samla idéer innan man börjar skriva en berättelse. 

Hela uppgiften har också en stark fokus på strukturering då den är uppdelad efter fyra 

dramaturgiska uppdelningar av sagan. Struktureringen är till stor del förbestämd och inget 

eleven själv styr över. Skrivstadiet ingår också.  

 

 

Inga uppgifter som direkt behandlar efterstadiet hittades i läromedlet. Däremot på första 

sidorna (s. 2-3) som är riktad till läraren står det explicit att läromedlet erbjuder strategier som 

eleven sedan kan använda för att bearbeta sina texter. Även på sista sidan, som är riktad till 

läraren, ges förslag på hur barnen kan arbeta muntligt med sina texter. Ett utav förslagen är att 

låta eleven läsa sitt utkast för någon, den som lyssnar uppmuntras här att ge förslag på hur 

innehållet kan förbättras. Ett annat förslag är att låta eleverna läsa varandras texter högt, den 

som skrivit texten upptäcker kanske då något de vill ändra på. Ett tredje förslag är att låta 

eleverna jämföra utkastet med den färdiga texten tillsammans med någon annan och diskutera 

om utkastet och texten stämmer överens (s. 80). Detta kan ses som en bearbetning av texten.  

 

 

5. Slutsatser och diskussion 

I det här avsnittet sammanfattar jag vad jag kommit fram till och besvarar frågeställningarna 

utifrån analysdelen för att sedan diskutera resultatet. 

 

5.1 Vad säger Lgr 11 om skrivandet och skrivstrategier?  

 

Lgr 11 säger i de två inledande delarna Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande 

mål och riktlinjer för utbildningen få explicita saker om skrivande och skrivstrategier. Det 
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som omnämns är att elever ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera, bland annat 

genom skrift, och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr 11 s. 9). Lgr 11 tar även upp 

demokratiska arbetsformer och socialt samspel på flera punkter vilket kan ingå i 

skrivstrategier. I Kursplanen för svenska tar Lgr 11 upp språkets kommunikativa roll på flera 

punkter, både till andra och till skribenten själv. Språket används för att tänka, kommunicera, 

lära, för att förstå andra människor, andras tankar, olika kulturer och samhällen (Lgr 11 s. 

222). Lagrell (2000 s. 58-60) skriver om betydelsen att så olikheter som tillgångar samt att 

samtal som utförs i dialogiska former möjliggör ett utvecklande tillsammans. Dysthe (1996) 

menar att språket har en central betydelse för inlärning och är nära kopplat med tänkande. 

Kunskap är en process och socialt samspel hjälper elever att ta del av andras kunskaper och 

bearbeta sin egna. Kursplanen tar upp att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för 

att skriva. Asarnoj (1998) och Strömquist (2007) menar att även här har den sociala biten en 

viktig roll, där en text ska ha en mottagare och kan diskuteras och bearbetas i grupper. 

Kursplanen tar upp att eleverna ska utveckla förmåga för att skapa och bearbeta texter, enskilt 

och tillsammans med andra. Kursplanen tar också upp hur språket varieras beroende på vem 

man skriver till (Lgr 11 s. 222). Detta är delar av skrivprocessen där bearbetning av texten 

förekommer under både för- och efterstadiet. Att anpassa texten utifrån mottagare är även det 

en del i förstadiet (Strömquist 2007).  

 

Lgr 11 närmar sig skrivprocessen på vissa punkter men den nämns aldrig explicit. Det finns 

heller ingen tydlig uppdelning i olika moment på samma sätt som i skrivprocessen. 

 

 

 

5.2 Hur förhåller sig läromedlen till skrivande/skrivstrategier? 

 

Forma språket – skriva B är till stor del fokuserad på att eleverna ska lära sig skriva olika 

textgenrer. Flertalet uppgifter är fokuserade på läsförståelse där elever ska besvara frågor till 

en text eller koppla en text till en bild. Läsförståelse och skrivande är närliggande ämnen, 

möjligtvis kan läsförståelse vara en del i en skrivstrategi? Forma språket – Skriva B har flera 

uppgifter  där elever behöver reflektera och argumentera för och emot olika ting. De behöver 

kritiskt granska och förhålla sig till innehållet i olika texter. Till exempel genom att besvara 

frågor om reklam samt göra sin egen reklam till en produkt.  
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Bumerang Skrivskola förhåller sig till skrivandet som en process. Där eleverna går från 

skrividé till färdig text. Skrivandet är tydligt uppdelat i olika moment där eleverna börjar med 

att skriva ner idéer, tankekartor, ord som de vill använda och ord de tycker är svåra att stava. 

Eleverna uppmanas använda deras tidigare förberedelser i det fortsatta skrivandet. Likt Forma 

språket – skriva B innehåller Bumerang Skrivskola flera olika textgenrer. Inför en ny 

textgenre får eleverna oftast läsa en exempeltext, sen fortsätta på en börjad mening i en färdig 

struktur för att i slutskedet skriva helt på egen hand. Det är därmed en tydlig uppdelning i 

moment och skrivandet blir en process. Läromedlet uppmanar även till socialt samspel där 

presentationssidorna kan läsas tillsammans och eleverna kan ta del av varandras kunskaper i 

dialog. Ett likande arbetssätt som både Dysthe (1996) och Lagrell (2000) förespråkar. 

 

 

5.3 I vilken mån synliggörs skrivprocessen? 

Forma språket skriva – B har inte en lika tydlig koppling till skrivprocessen som Bumerang 

Skrivskola. Det finns en viss indelning av uppgifterna i moment men överlag är läromedlet 

mer fokuserat på skrivstadiet än på förstadiet och efterstadiet. Vissa uppgifter har moment 

som kan anses tillhöra förstadiet i skrivprocessen, till exempel genom att eleverna använder 

stoffinsamling genom att läsa texter på temat de själva sedan ska skriva och att de får en 

struktur genom att skriva svar på frågor till texten. Ett annat exempel som liknar 

skrivprocessen förstadium är i en uppgift där eleverna ska skriva en bokrecension, här finns 

det en mall med tydlig struktur vilket också kan möjliggöra en fokusering av vad som ska tas 

med och i vilken ordning. Läromedlet innehåller få uppgifter som behandlar efterstadiet. 

Vissa uppgifter uppmanar eleverna att skriva rent, vilket är en form av textbearbetning. 

 

Bumerang Skrivskola har en relativt tydlig fokusering på skrivprocessen med till exempel 

uppgifter som fokuserar på specifika delar i skrivprocessen. Det finns en fokusering på 

förstadiet där analys kan uppstå i form av att eleven får instruktion om vad de ska skriva om 

och i vilket syfte. Det är specifika uppgifter som behandlar stoffsamling där eleverna till 

exempel skriver ner tankekartor. De får hjälp med struktureringen genom uppgifternas 

upplägg.  Skrivstadiet är tydligt där de tidigare har skrivit ner sina tankar och sedan ska 

använda de i skrift. Efterstadiet behandlas inte direkt i flertalet uppgifter. Men på lärarsidorna 

finns förslag för hur eleverna kan läsa upp uppgifterna för varandra, vilket kan göra att de vill 
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ändra på något. Detta tillhör skrivprocessens bearbetningsmoment. Eleverna uppmanas också 

redovisa texterna vilket är del av efterstadiet. 

 

En yrkesverksam lärare kan välja om den vill använda skrivprocessen i sin undervisning. Då 

skrivprocessen inte explicit omnämns i läroplanen är det dock inget krav. Vill en lärare 

använda denna metod behöver läraren förmodligen granska vilka delar som är med ur 

skrivprocessen i de läromedel som finns till förfogande. Det inte är självklart att läromedel 

innehåller alla moment ur skrivprocessen, även när författaren anger att läromedlet följer 

skrivprocessen. Enligt den tidigare forskningen är det, vad jag funnit, ingen kritik som 

framförs mot skrivprocessen. Ett intressant ämne för vidare forskning är eventuellt att 

undersöka vilka nackdelar skrivprocessen kan innebära. 

 

Det är möjligt att en analys baserad på skrivprocessen inte är tillräcklig för att se alla aspekter 

av hur läromedel arbetar med skrivande och skrivstrategier. Läromedlen som analyserades 

hade en relativt stor fokusering på att eleverna ska lära sig skriva olika typer av texter. Är 

skrivande av olika typer av texter en skrivstrategi och på vilket sätt? Det kanske kan 

undersökas utförligare med andra tillvägagångssätt än vad som detta arbete innehåller. Lgr 11 

har en tydlig fokusering på att elever ska skriva olika typer av texter, vilket kan göra ämnet 

intressant för vidare forskning. Uppsatsen gör anspråk på att besvara hur skrivande framställs 

i två läromedel och Lgr 11. Hur skrivande framställs i andra läromedel ges inga anspråk på att 

besvara. Utifrån de två läromedel som analyserats anser jag det svårt att säga någonting 

generellt om övriga aktuella läromedel inriktade på skrivning. För att få en bild av om 

generella trender eller synsätt, på skrivande och skrivstrategier, förekommer i utbudet av 

läromedel skulle förmodligen ett betydligt större utbud av läromedel behöva analyseras.  
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