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Abstract
The title of this monography is Discourses of Writing in the Curriculum for the A-course in 

Swedish. The aim of this monograph is to find which forms and discourses of writing that are 

emphasized and premiered in the curriculum for the first course in Swedish during secondary 

education in Sweden, grades 10-12. What kind of writing are presented to the students and what 

they potentially miss due to the selection? Is any form of writing presented more thoroughly or as 

more important than any other in the curriculum?

     The professor of linguistics, Roz Ivanič, has formed different discourses of writing that she has 

found being used in education of writing. With these discourses of writing I have applicated them 

on the curriculum and then been able to see which forms of writing that are premiered. By using 

close reading as a method of analyze I have been able to interpret the the curriculum. I have 

connected close reading as a method with the hermeneutic analysis tradition. The discourses of 

writing is my tool and my theory witch holds different forms of writing that are connected to earlier 

science of writing that I present as a background in the monograph. 

     The conclusion I have reached are that the curriculum holds four discourses of writing. That 

means that the forms of writing that are presented to the students are a writing to imitate other types 

of texts, a grammatical correct spelling, a thoroughly processed text and knowledge about their own 

mental process that is activated during writing. The discourse of writing that is presented as the 

most important in the curriculum is the skills discourse of writing. That leads to a form of writing in 

grammatically correct writing and prepares the students to adjust to a writing that is presented 

mainly in higher forms of education.  
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1 Inledning 
Jag har, som alla andra som studerar till lärare, varit ute på praktik i olika skolor. Under en av dessa 

verksamhetsförlagda utbildningsmoment, då jag läste svenska, stod jag inför en klass i gymnasiet. 

Jag hade dem i ämnet svenska och under den lektionen ville jag att de skulle skriva fritt utifrån en 

bok de höll på att gemensamt läsa i klassen. Det jag bad dem om var att genomföra, vad forskaren 

Torlaug Løkensgard Hoel, kategoriserar som friskrivning, vilket är en form av skrivstrategi (Hoel 

1997, s. 5). Jag trodde det skulle vara en av de enklaste uppgifterna de fått någonsin i skolan. Jag 

förklarade att detta innebar att de inte fick lyfta pennan från pappret, de skulle skriva ocensurerat 

och därför låta alla tankar som finns hamna på pappret. Genom dessa instruktioner föreställde jag 

mig att de skulle skrivas utav bara den i klassrummet. Den reaktion jag i stället fick var frågor. 

Ingen förstod vad de skulle göra och hur detta skulle gå till. Skriva och inte tänka efter? Ingen ska 

läsa vad jag har skrivit? Skriva ocensurerat? 

     Efter den lektionen började jag fundera på vad det är för typ av skrivande som elever får dels 

prova på dels utveckla i gymnasieskolan, i ämnet svenska. Vad är det för skrivande de inte får 

prova på? Jag började även fundera på hur man skulle kunna definiera olika typer av skrivande. 

Vilka indelningar av skrivande kan göras? Kursplanen i svenskämnets kurser måste visa på olika 

typer av skrivande, tänkte jag. Senare i min utbildning kom jag i kontakt med en undersökning av 

den brittiska språkforskaren Roz Ivanič som hade utrönt olika skrivdiskurser som förekommer i 

skolan. Dessa skrivdiskurser hade hon tagit fram i syfte av att kunna appliceras på en kursplan eller 

läroplan för att, som tolkningsinstrument, kunna utröna vilka skrivformer som finns i kursplanen. 

Med dessa skrivdiskurser, utifrån Ivanič beskrivning av dem, insåg jag att jag kunde ta fram vad det 

är för skrivande som förekommer i gymnasieskolans kursplan.   

    Kursplanen, där betygskriterier ingår, är till för att läraren ska veta vad som ska ingå i 

undervisningen av kursen. Tillhörande texter som beskriver ämnet svenska förtydligar kursplanen. 

Kursplanen finns i syfte av att komplettera läroplanen och visar på vilka mål eleven ska nå efter 

avslutad kurs. Betygskriterierna visar vilken kunskapsnivå eleven ska uppnå utifrån varje 

betygsgrad som vi har i svensk skola idag (Skolverket 2008).
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1.2 Disposition
Uppsatsen är indelad i 7 kapitel. I inledningen presenteras syftet med uppsatsen och frågeställningar 

samt avgränsning. I andra kapitlet inleds med en historisk översikt av skrivforskningens utveckling. 

Sedan presenteras tidigare forskningen som är relevant för denna uppsats. Kapitlet är också till för 

att förtydliga bakgrunden till den teori som Ivaničs skrivdiskurser bygger på. I kapitel 3 presenteras 

teorin vilket är innehållet av skrivdiskurserna. I kapitel 4 presenteras metod och tillvägagångssätt 

som jag har använt för att nå mina resultat. I kapitel 5 visar jag resultaten av min undersökning där 

jag har utrönt vilka skrivdiskurser som framhävs i kursplanen. Kapitel 6 innehåller min analys av 

resultaten och i sista kapitlet, kapitel 7 sammanfattar jag samt redogör mina slutsatser av 

undersökningen. 

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är undersöka vad det är för skrivande som framhävs och premieras utifrån 

kursplanen i Svenska A på gymnasiet. 

     Mina frågeställningar är:

• Vilken eller vilka skrivdiskurser premieras i kursplanen för Svenska A på gymnasiet?

• Vad är det för skrivande som eleverna får tillgång till och vad är det de missar?

• Framställs någon form av skrivande som viktigare än någon annan i kursplanen?

1.4 Avgränsning
Kursplanen för Svenska A på gymnasiet är mitt empiriska material. Det är vad kursplanen säger om 

skrivandet och vad det är för skrivande som lyfts fram i kursplanen som ska undersökas. Det finns 

därmed ingen anknytning till någon studie av klassrummet och hur elever skriver och vad de 

skriver. Det finns heller ingen koppling till lärares lektionsplanering som de utformat utifrån 

kursplanen. Det finns heller inget empiriskt material som material i form av elevtexter som kan 

studeras. Avgränsningen är gjord dels för att nå en djupare analys av kursplanen i förhållande till 

uppsatsens omfång och dels för att det är kursplaner och liknande dokument som Ivaničs 

skrivdiskurser är syftat till att appliceras på. Svenska B som är tillsammans med svenska A 

kärnämneskurser har trots detta inte tagits med i uppsatsen på grund av uppsatsens omfång.
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2 Tidigare forskning 
Här ges först en mer övergripande presentation av skrivforskningen i form av en historisk 

tillbakablick över hur skrivforskningen har utvecklats. Sedan går jag in på vad som kan betraktas 

som inåtriktat och utåtriktat skrivande vilket innebär två olika betraktelsesätt av skrivande. Den 

sistnämnda bygger framför allt på sociokulturell teori som presenteras i detta kapitel. Därefter 

presenteras två olika forskningsgrenar som bygger på sociokulturell teori. I en av dessa presenterar 

jag Ivanič som, i forskningssammanhang, tillhör en av dessa forskningsgrenar. Kapitlet avslutas 

med en kort genomgång av svensk och norsk skrivforskning. 

2.1 Historisk översikt
Det finns en stor mängd forskning inom ämnet skrivande och även flera teorier med olika 

förgreningar som har utvecklats och som forskningen bygger på. Den omfattande forskningen 

bygger på bl.a. olika teorier och pedagogiska metoder men även på olika synsätt på språk och 

skrivande. Synen på skrivandet har gått från bl.a. 50-och 60-talet att gälla grammatiska regler och 

språkriktighetsnormer  till att på 70-talet sätta individen i fokus och där processen blev viktigare än 

produkten. Det var under denna tid som intresset för skrivande och forskningen om skrivande 

började växa (Blåsjö 2006, s. 10). Samtidigt kommer den kognitiva forskningen inom skrivande där 

forskarna undersöker vad som sker mentalt och kognitivt hos skribenten under skrivandets gång 

(Hoel 1997, s. 5). Skrivprocess med responsarbete blev mer aktuellt under denna tid. Från 1980-

talet och fram så har forskningen lagt stor vikt vid att titta på de sociala och kulturella sammanhang 

skribenten befinner sig i och som påverkar skrivandet. Skrivforskningen hade börjat gå från det 

individcentrerade till att titta på sociokulturella aspekter (Blåsjö 2006, s. 6). Därmed inte sagt att de 

kognitiva intresset för vad som sker mentalt hos skribenten uteslöts ur teori eller forskning.  

2.2 Inåtriktad och utåtriktad skrivforskning
I denna del av uppsatsen presenteras de teorier och forskning som Ivanič har förankrat i sin 

presentation av vilka skrivdiskurser skolskrivande traditionellt kretsar kring. Detta görs för att 

lättare förstå bakgrunden till Ivaničs skrivdiskurser utifrån var den teoretiska förankringen om 

skrivande kommer från. Indelningen inåtriktad och utåtriktad skrivforskning och teori gör Hoel i sin 

artikel Innoverretta og utoverretta skriveforsking og skriveteoriar (1997). Jag har valt att använda 
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hennes indelning i detta kapitel för att det förtydligar de skilda perspektiv  på skrivande som finns 

inom skrivforskningen. Jag vill poängtera att detta inte är en indelning som Ivanič gör i sin 

presentation av skrivdiskurserna. Hoels indelning använder jag enbart för att tydliggöra skillnaderna 

i perspektiven mellan olika skrivforskning och teorier. Ivanič hör till den utåtriktade 

skrivforskningen. Ivanič placerar även in detta sociokulturella perspektiv, som hör till utåtriktad 

skrivforskning, in i sina skrivdiskurser.  Jag har inte kunnat finna någon tidigare applicering av 

Ivaničs skrivdiskurser på kursplaner. Här ska poängteras att ingen forskning som pekar på att ett 

visst perspektiv på skrivande är det bästa eller mest utvecklande för skribenter. Det handlar snarare 

om en mängd olika inriktningar inom de olika teoretiska perspektiven som skrivforskningen bygger 

på. 

     Skrivforskningen har olika inriktningar beroende på förhållningssätt till skrivande och vad för 

perspektiv på vad skrivande innebär. Hoels (1997) indelning görs utifrån hur forskningen och 

teorierna om skrivande förhåller sig till den inre processen hos skribenten och därmed indelningen 

inåtriktad skrivforskning, eller om man ser till de utomliggande faktorerna som påverkar skribenten 

och dennes skrivande och därmed indelningen utåtriktad skrivforskning.  Till den inåtriktade hör 

kognitiv skrivteori med skrivprocess som fokus samt det expressiva skrivandet med bl.a 

friskrivning som skrivstrategi. Den utåtriktade hör till den sociokontextuella synen på skrivande 

(Norberg Brorsson 2007, s. 23). 

     Främst är det retorikern och lingvisten Linda Flower och psykologen John R. Hayes som har 

utvecklat teorin bakom de kognitiva processerna som sker hos skribenten (Hoel 1997, s. 10). 

Målsättningar med skrivandet och idéer kring skrivandet omvärderas och förnyas under skrivandets 

alla moment. Vidare förståelse för denna teori och forskning kring detta presenteras under 

kommande avsnitt 2.3.2.

     Det sociokontextuella perspektivet innehåller både en sociointeraktionistisk och sociokulturell 

syn på skrivande. Dock visar bl.a. Hoel att det går att sammanföra sociointeraktionistisk teori med 

sociokulturell teori. Då forskare har visat på att de kan sammanföras så har jag valt att bara 

presentera sociokulturell teori. Interaktionism är en term där forskarna fokuserar på vad som sker i 

interaktionen mellan människor. Forskarna tittar bl.a på relationen skribent och läsare (Blåsjö 2006, 

s. 23). Detta perspektiv finns även i sociokulturell teori. Att utesluta skillnaden mellan 

sociointeraktionistiskt och sociokulturellt perspektiv innebär alltså inte att det interaktionistiska 

perspektivet utesluts. Mer om hur dessa perspektiv har sammanförts presenteras i avsnitt 2.7 samt 

klargörs bättre i avsnittet om sociokulturell teori, 2.4.1.
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     Sociokulturell teori bygger från grunden på psykologen Lev Vygotskys teori om att inlärning 

sker genom socialt samspel samt teoretikern Michael Bakhtins teorier om språkets centrala del av 

skrivandet och dialogen mellan människor och dialogen mellan individ och kultur1. 

2.3 Inåtriktad skrivforskning
Här följer den skrivforskning och skrivteori som kan kallas för inåtriktad skrivforskning. Dessa 

olika former av skrivande som kommit ur forskningen har blivit olika skrivpedagogiska metoder.   

2.3.1  Expressivt skrivande som pedagogisk metod
På 1970-talet utvecklades expressivt skrivande i skolan i USA. Det expressiva skrivandet utgår  från 

ett fokus på sändare- mottagare där skribenten bör beakta mottagaren i sitt skrivande. Innehållet var 

viktigare än formen och syftet med skrivandet sattes i fokus. Skribentens egna intresse av vilket 

ämne den ska skriva om framhävdes och skribenten får utgå från sig själv och sina egna 

erfarenheter när den väljer vad den ska skriva om. Expressivt skrivande tillhör, som skrivstrategi2, 

till friskrivning där skribenten ska skriva ocensurerat och genom en sådan strategi utveckla sina 

tankar. Skribenten får även tillfälle att träna på förmågan att formulera tankar i skrift och i detta fall 

finns ingen mottagarmedvetenhet. Det expressiva skrivandet kom att användas i tydligt samband 

med responsarbete. Skribenten skulle få respons på sina texter som ledde till omskrivningar och 

tanken var att komma med flera utkast av texten. Fokus var att texten skulle bli rätt uppfattad av 

läsaren, framför allt blev det ett starkt fokus på mottagaren utifrån arbetet med flera utkast och 

revidering. På detta sätt utvecklades synen på skrivande till att innehålla aspekter av social och 

textorienterad form. Oftast betraktas expressivt skrivande som en inledande fas till att påbörja 

skrivprocess som skrivform (Hoel 1997, s. 5ff). I forsknings- och teorisammanhang kan det inte 

jämföras med det sociokulturella perspektivets omfattning av social kontext och skrivande.

2.3.2 Kognitiv skrivteori och skrivprocess som pedagogisk metod
Fram till 1970-talet då de olika inriktningarna av skrivteorier och skrivforskning växte fram, hade 

forskningen fokus på den färdiga produkten och skrivande betraktades som en linjär process i 

skrivprocessen (Hoel 1997, s. 4). Det handlade främst om att få ner sina tankar och kunskap från 

huvudet till papper. Denna syn på skrivande ändrades från 1970-talet då forskning om de kognitiva 

1 Presentationen av Vykotsky och Bakhtin bygger på Hoels artikel (1997).
2 Skrivstrategier är olika knep för bl.a. att komma igång med att skriva, strukturera text och komma vidare i sina 

tankegångar.   
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processerna under skrivprocessens gång påbörjades. Forskningen intresserade sig för vad som 

skedde mentalt och kognitivt hos skribenterna då de skrev. (Hoel 1997, s. 10). 

     Kognitiv3 skrivteori grundar sig i kognitiv psykologi. Här är utgångspunkten att skrivandet  är 

problemlösning (Hoel 1997, s. 21). Skrivandet är en process där olika faser ingår. Dessa faser måste 

skribenten ta sig igenom under skrivandets gång. Faserna har kopplats till  retoriken där tal och 

skrift grundar sig i olika steg fram till målet, dvs. till en färdig text i detta sammanhang  (Strömqvist 

1989, s. 32). Kognitiv skrivforskning har visat att skribenten inte tar en fas i taget under 

skrivprocessens gång. Snarare är det tvärtom, faserna arbetar skribenten med samtidigt genom sin 

tankeprocess. Faserna återkommer skribenten till ideligen under processen, dvs. skrivandet sker 

rekursivt4 (Strömqvist 1989, s. 32).

     De mest betydande teoretikerna inom kognitiv teori är lingvisten och retorikern Linda Flower 

och psykologen John R. Hayes. De har fastställt följande om teorin bakom de kognitiva 

processerna: 

Skrivprocessen blir cyklisk då skrivprocessen kräver planering, omläsning, revision och utveckling 

av nya idéer som hör ihop och kan pågå under hela den tid skrivprocessen är igång. Under 

skrivprocessen formar skribenten olika målsättningar. Målen skapas utifrån vad som uttrycker 

skribentens växande upplevelser under skrivandets gång samt det syfte texten har. (Syftet kan alltid 

ändras under skrivprocessen. Den kan också bestå och vara som ett fokus för skribenten under 

processens gång). Skribenten utvecklar ny kunskap under skrivarbetets gång och utifrån detta 

formas nya mål då skribenten belyser dessa  kunskaper (Bjar 2006, s. 329f). 

     Skrivforskningen har bedrivit olika metoder inom den kognitiva forskningen. Den mest 

uppmärksammade är de så kallade tänka-högt-protokollen. Skribenter fick skrivuppgifter från 

forskarna där de under skrivandets gång fick förklara hur de tänkte kring uppgiften och skrivandet. 

Genom detta kunde forskarna analysera fram den kognitiva processen som sker under skrivandets 

gång (Hoel 1997, s. 10). 

     Den kognitiva skrivforskningen bidrog till en hel del nya kunskaper om skrivande och de 

kognitiva processerna under skrivprocessen. Dels finns det fler än en skrivprocess och processerna 

hos skribenten sker samtidigt på olika plan under skrivandets gång. Den kognitiva forskningen 

visade också att skrivandet inte är en linjär process i och med de underprocesser som finns igång 

hos skribenten i skrivandets skede. Olika skribenter har olika skrivprocesser och alla använder 

3 Kognitiv avser intellektuella funktioner, de tankefunktioner med dess hjälp att kunna hantera kunskap och 
information (Nationalencyklopedin 2010, ne.se).

4 Att skrivandet sker rekursivt menas här att flera faser är igång samtidigt. Det är inte något som snabbt är översiktligt 
för skribenten utan snarare mer komplicerat och underliggande hos skribenten. 
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många olika skrivstrategier. Tankeutvecklingen som sker hos skribenten medan denne skriver är 

även ett resultatet av skrivandet i sig (Hoel 1997, s. 14).

     Ivanič för inte fram dessa kunskaper som kognitiv skrivforskning har gett i sin presentation av 

skrivdiskurserna. Hennes teoretiska genomgång av skrivprocess som skrivdiskurs är främst grundat 

i den explicita5 skrivprocessen där bl.a. revidering och utkast beskriver skrivprocess. Utifrån detta 

ser inte Ivanič någon direkt skrivkunskap som kan utvecklas för skribenten. Resonemanget kring 

detta förtydligas i avsnitt 3.4.

2.4 Utåtriktad skrivforskning
Den utåtriktade skrivforskningen och skrivteorierna utvecklades på 1980- och 1990-talet. De 

betraktas som en reaktion mot den kognitiva teorin och  skrivforskningen. Under 1980-talet ändrade 

man fokus i den amerikanska skrivforskningen, från det kognitiva och individbaserade skrivandet, 

till att få ett nytt perspektiv genom de sociala kontexter som påverkar skrivprocessen. Under 1990-

talet kom även det kulturella perspektivet att sättas in i sammanhanget av det sociala. Även om 

denna inriktning betraktas som en motreaktion till kognitiv forskning så utesluts inte det kognitiva 

perspektivet från de sociala och kulturella aspekterna. Kognitiva processer som tänkande är 

beroende av sociala och  kulturella faktorer (Hoel 1997, s. 22). 

2.4.1 Sociokulturell teori
Inom sociokulturell teori betraktas språk, skrivande och texter som sociala fenomen (Hoel 1997, s. 

31). Detta har sitt ursprung från Bakhtins teori om dialogism vilket innebär hur tal och text förhåller 

sig till varandra samt hur texter förhåller sig till tidigare och kommande texter (Blåsjö 2006, s. 23). 

Dialogism innebär också dialogen mellan människor och individens dialog med kulturen. Språket 

som socialt fenomen menade Bakhtin var en produkt av det dialogiska förhållande som finns mellan 

individer (Hoel 1997, s. 30). Läsarens reaktion och respons på texten påverkar skribenten och 

dennes vidare utformning av texten. Läsaren är därmed en medspelare till skribenten (Hoel 1997, s. 

30). I skrivsammanhang handlar detta förhållande om skribenten och läsaren. Texten skribenten har 

format kan kopplas till tidigare texter men även framtida texter (Hoel 1997, s. 32).  Det krävs alltså 

en interaktion mellan skribent och läsare och mellan skribenten och kulturen för att texten ska 

kunna bli till.
5 Explicit är något direkt, tydligt och praktiskt i motsatsen till implicit som syftar på något indirekt, något som inte 

definieras (Nationalencyklopedin 2010 ne.se).

7



    Inom sociokulturell teori betraktas kulturen innehålla olika bestämda språkliga konventioner, 

regler, genrer och praxis inom skrivande, som utvecklar varandra ömsesidigt. Dessa olika 

konventioner och regler inom skrivande finns i olika diskursmiljöer. Detta kommer från Bakhtin 

som definierar diskurs som ett forum där individens mentala processer möter ett socialt och 

kulturellt arv. Det innebär att skribenten inte skriver isolerat utan i diskursmiljöer med de olika 

konventioner och regler som bestämmer mening i skrivandet och som gäller i just den 

diskursmiljön. I sociokulturell teori betyder detta i sin tur att skribenten styrs i sitt skrivande av 

normer och konventioner som kulturen innehåller och som kommer till uttryck i olika 

diskursmiljöer.  

     Förs denna teori in i skrivundervisningen innebär det att skrivundervisningen till stor del handlar 

om att visa vilka textnormer, regler, genrer och språkliga konventioner som gäller i just en specifik 

diskursmiljö. Skribenten måste lära sig att skriva utifrån vad som gäller i den specifika 

diskursmiljön (Hoel 1997, s. 30f). 

     Ivanič har utvecklat skrivdiskurserna utifrån detta sociokulturella perspektiv. Hon visar genom 

sina skrivdiskurser (det Bakhtin kallar diskursmiljöer) vilka språkliga konventioner och skrivregler 

och normer som finns i de olika skrivdiskurserna. 

     Även om det är framför allt kulturella aspekter som styr skribenten genom bl.a dess 

konventioner och regler så betraktas skribenten och kulturen, som skribenten befinner sig i, ha ett 

dynamiskt förhållande till varandra. Förhållandet är uppbyggt på så vis att skribenten blir påverkad 

av kulturen men bidrar även till att ändra den (Hoel 1997, s. 32). 

     Interaktionen mellan individer samt mellan individ och kultur är även viktig utifrån hur man 

betraktar lärandet inom sociokulturell teori. Vygotskys teori om hur vi lär oss ligger till grund för 

detta betraktelsesätt. Lärandet, enligt Vygotsky, bygger på ett socialt sammanhang då barn i 

interaktion med varandra lär sig. Genom interaktion med andra får vi kulturella redskap som, enligt 

Vygotsky, är bl.a. språk, tecken och symboler (Hoel 2001, s. 17). Vygotsky såg olika steg mot hur vi 

lär oss och kallade dem för utvecklingszoner. Den aktuella utvecklingsnivån visar vad individen 

redan kan och vad hon klarar av. Här sker utvecklandet av lärandet. Det är här som lärandet och 

tänkandet sätts in i en  process för utveckling. Den nästkommande nivån visar på vad individen kan 

klara av om hon är tillsammans med människor som klarar uppgiften bättre. Därmed lär sig 

individen hur hon kan lösa uppgiften på egen hand vid ett annat tillfälle. (Hoel 2001, s. 85ff). 

Vygotskys teori om utvecklingszoner har utvecklats inom sociokulturell teori till att bli en teori där 

ett bredare perspektiv ingår. Interaktionen mellan individer i utvecklingszonerna hör inte bara till 

samspelet mellan dem utan sätts även i perspektiv till den kulturella och sociala kontext som de 
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ingår i och samspelar med. Kulturell kunskap tillägnar sig individen genom att interagera med 

andra, mer erfarna, medlemmar av kulturen och det är tillsammans med olika handling och praxis 

samt genom de kulturella redskapen som vi når kunskapen. Det är alltså språket som länkar samman 

individen och kulturen (Hoel 2001, s. 89). 

     I Ivaničs skrivdiskurser betonas detta samspel mellan skribenten och läsaren som tillsammans 

skapar en text. I vissa av dem framhävs även hur texten skapas av skribenten utifrån de yttre 

faktorer som finns, t.ex att skribenten och texten formas utifrån den sociala kontexten. Dessa 

perspektiv om skrivande finns främst i sociala praktiker som skrivdiskurs samt i sociopolitisk 

skrivdiskurs. I övriga skrivdiskurser förs inte detta samband ihop med skribentens skrivande eller 

utveckling av skrivandet. Det hör inte ihop med Ivanič beskrivning av dem utan snarare med de 

föreställningar till skrivande och språk som gäller i den skrivdiskursen. 

2.4.2  Genreskrivande som pedagogisk metod 
Inom alla olika skrivformer finns olika grad av hur man går efter gällande konventioner i 

skrivformen. Australienskolan brukar betraktas stå för den mest strängt hållna form av konventioner 

inom genreskrivande. Australienskolan brukar även kallas genreskolan. Den är i stor del 

ämnesöverskridande och lärarstyrd i form av att läraren dels visar exempeltexter som tydligt visar 

på genrens konventioner och dels är med och styr och hjälper i själva processen av skrivandet av 

olika genrer. Det är även läraren som ger respons till eleven utifrån det mönster genren ska följa 

(Herzberg 2006, s 309f). Genom forskning i Norge visar det sig att eleverna främst väljer att skriva i 

narrativ form eller expressiv stil framför argumenterande, debatterande och diskuterande texter och 

dess skrivstrategier (Herzberg 2006, s 298). 

     Genreskolan har varit starkast i kritiken mot skrivprocessen. Det som främst lyfts fram är 

koncentrationen på friskrivning som finns inom skrivprocessen. Den resulterar bara i skrivande utan 

någon strategi och form och riktar sig till det personliga. Det personliga skrivandet har inga belägg 

för om den bidrar till lärande och utveckling, enligt genreskolan. Eftersom undervisningen sker 

främst implicit i denna skrivform gagnar den endast elever med läsvana och kommer från 

studiemotiverade hem eftersom ingen leder i utvecklandet av skrivandet. Studier av George 

Hillocks har visat att den metodik som ger bäst effekt och utveckling av skrivandet är när 

undervisningen är lärarstyrd, dvs. den har en tydlig explicit undervisning, vilket genreskolan har 

(Herzberg 2006, s. 305ff). Däremot kritiseras och ifrågasätts genreskolan för vad egentligen detta 

skrivande ger för skrivundervisning. Det står i sin tro att genom den explicita undervisningen i bl.a. 

form så förmedlas kunskap som gör att eleverna kan skriva texter som är passande till sin form. Det 
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finns, enligt Herzberg, få forskningsbelägg på att detta kan stämma. Herzberg ser också faran i att 

ge exempeltexter som är starkt anknutna till genrens form, men som sällan går att hitta 

exempeltexter från ”verkligheten”. Få texter är så starkt bundna till genrens form att den är 

tillräckligt tydlig för att ha som exempeltext till genren den ska representera. Herzberg ser också till 

processkrivningen som framhäver det personliga skrivandet som i sin tur kan ge en bättre 

självkänsla och skrivmotivation (Herzberg 2006, s. 310ff).    

     Kritiken om att genrer som presenteras i skolan är en slags skolinterna genrer, eftersom de inte 

finns i verkliga världen, är en vanlig kritik mot genreskolan och bruket av genrer. Även Hellspong 

och Ledin (1997) framhäver sin kritik angående detta. De menar att om det ska ges en riktig 

möjlighet att kunna skriva inom en viss genre, t.ex. nyhetsartikel, behöver skribenten tillgång till en 

tidningsredaktion, dvs. skribenten når först då genren som finns i den verkliga världen. Det behövs 

ändå genrer i skolan, enligt Hellspong och Ledin, för att eleverna ska kunna förstå olika former av 

texter. Däremot måste dessa exempeltexter som presenteras komma från olika sociala sammanhang 

för att elevens genrekompetens ska öka även utanför skolmiljön (s. 29). 

     Ivanič tar inte upp denna kritik i sin skrivdiskurs. Hon påpekar dock att inga genrer är statiska 

och därmed enkla att presentera. Det kan innebära att hon betraktar genrer som är mer kopplade till 

den verkliga världen än de skolinterna genrer som brukar presenteras. Samtidigt framhäver hon det 

som är viktigt inom genreskrivande, att skribenten ska anpassa sitt språk så att de språkliga normer 

som hör till de olika genrerna framträder. Är inte genrerna presenterade genom exempeltexter som 

tydligt visar vilket språk som syftar till vilken genrer dvs. skolinterna genrer, kan det bli svårt för 

skribenten att anpassa sig. 

     En tydligare koppling till att genreskrivande kan tillhöra den utåtriktade skrivforskningen är 

tanken av att genreskrivande hör till imitation av texter. Imitation, enligt Vygotsky, är en viktig del 

av inlärningsprocessen och kärnan av imitation och inlärning är social interaktion. Imitation hör till 

hur samspelet med andra människor påverkar bl.a. tankar, känslor och handlande. Den huvudsakliga 

aspekten med imitation är att skribenten kan efterlikna en text som står som idealet men i samband 

med detta föra in skribentens egna intentioner till idealet hon försöker att efterlikna. Samspelet med 

andra, som skribenten tar in i sitt tänkande och handlande, kommer till uttryck i texten och genom 

detta görs den egna personliga prägeln på texten som hade sin utgångspunkt en idealtext att se upp 

till (Hoel 1997, s. 34).
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2.5 Skriftbruksforskning och verksamhetsteori
Det har utvecklats många olika grenar av forskning som grundar sig i sociokulturell teori. 

Skriftbruksforskning, som på engelska kallas för New Literacy, är den forskningsgren som, i 

forskningssammanhang, Ivanič kan placeras inom (Blåsjö 2006, s. 44). Roz Ivanič är professor i 

lingvistik inom utbildning på Lancaster University i England. Hon har forskat och skrivit en mängd 

om skrivande inom denna forskningsgren och i uppsatsen presenteras och används hennes 

presentation av skrivdiskurser i Discourses of Writing and Learning to Write (2004) (Lancaster 

University, 2006). 

     Inom denna forskningsgren undersöker forskarna hur skrift bland annat används och vad skriften 

gör för individen. Skrift, i detta sammanhang, innebär inte bara skrivande, utan även läsning och 

hur människor talar om en text. Dessa situationer kallas skrifthändelser och skriftpraktiker (Blåsjö 

2006, s. 44). Händelse benämner något som sker en gång, dvs. ett sätt att skriva som bara sker vid 

ett tillfälle. Medan skriftpraktik visar det sätt att skriva eller den skrivform som är gällande eller 

återkommer ett flertal gånger (Blåsjö 2006, s. 52). 

     Forskningen tittar även på hur individer använder skrivandet i syfte av att nå någonting, t.ex. för 

att skapa olika roller eller för att strukturera på ett visst sätt (t.ex. sin omvärld). Skribenten är en  del 

av diskursen som denne skapar tillsammans med andra, dvs. skribenten är själv aktiv inom   de 

sociala praktiker denne befinner sig i (Blåsjö 2006, s 45). 

     Forskningen inom New Literacy tittar på individer som deltar i ett socialt sammanhang. Främst 

sker denna forskning i den akademiska miljön. Studenten kommer med sin identitet in i den 

akademiska identiteten som studenten måste ta sig an. Kommer studenten inte från en akademisk 

bakgrund får denne svårt att komma in i det akademiska sättet att skriva och läsa, vilket studenten 

måste klara av för att ta sig an den identiteten. (Blåsjö 2006, s. 45).

     Även forskningen inom verksamhetsteori6 har sin utgångspunkt från sociokulturell teori. Fokus 

här är människors handlande i olika sociala situationer där ett socialt samspel har under en tid fått 

utvecklas. Återkommande handlanden kallas social praktik medan ett enskilt handlande kallas 

handling. Forskarna vill kunna säga något om den miljö som det sociala samspelet sker i och det 

görs genom att studera praktikerna i miljön. Forskarna är medvetna om att en enskild deltagare är 

med och formar om en praktik genom sitt handlande (Blåsjö 2006, s.52). Olika sociala sammanhang 

som t.ex. en genomgång i klassrummet av läraren. Både elever och lärare vet vad som gäller: 

eleverna ska vara tysta och lyssna medan läraren går igenom sin presentation av de nya 

6 Den vanliga översättningen på teorin är aktivitetsteori som kommer från den engelska benämningen Activity theory. 
Verksamhetsteori som översättning beskriver närmare vad teorin innebär (Blåsjö 2006, s. 52).
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kunskaperna eller fakta som eleverna ska arbeta utifrån. Men läraren är också med och ändrar denna 

praktik. Genomgångar i skolan har inte alltid sett likadan ut. Läraren börjar ta in eleverna mer i 

genomgången och för en dialog med eleverna. Eleverna får delta aktivt i genomgången och komma 

med synpunkter, idéer eller uttrycka sina reflektioner kring vad som presenteras av läraren. 

     Ivanič har utrönt två skrivdiskurser, sociala praktiker och sociopolitisk skrivdiskurser, som 

kopplas starkt till dessa två forskningsgrenar inom sociokulturell teori. Dessa skrivdiskurser 

presenteras i ett senare kapitel under avsnitten 3.6 och 3.7.

2.6 Svensk skrivforskning
Generellt har svensk skrivforskning legat efter i förhållande till bland annat den norska 

skrivforskningen. Skrivforskning i Sverige har främst fokuserat på produktbaserat skrivande och 

tittat på textanalyser av elevtexter och i de flesta fall på grammatisk-stilistiska inslagen.  Catharina 

Nyström (2000 i Blåsjö 2006) och Nils-Erik Nilsson (2002 i Blåsjö 2006) har undersökt så kallade 

skolinterna genrer, dvs. genrer som finns och fungerar bara inom skolans värld. Nyström 

undersöker även ordvariation och textlängd (Blåsjö 2006, s 29f). 

     Görel Bergman- Claeson (2002) undersöker i sin avhandling Tre lärare – tre världar hur tre 

olika lärare bedömer elevtexter utifrån de skrivformer de anser är viktiga att hantera. En lärare 

fokuserar på den grammatiska delen och meningsbyggnader. En annan fokuserar på ett skrivande 

som är av personlig form och den tredje lägger tyng i att eleverna ska hantera genrer samt ett 

srkivande som förbereder eleverna för ett skrivande på högskola eller universitet. 

     Mona Blåsjö (2004 i Blåsjö 2006) för in det sociokulturella perspektivet  i svensk skrivforskning 

och tar del av två olika akademiska vetenskapliga discipliner som representerar två olika kulturer. 

Hon undersöker hur studenterna i de olika kulturerna7 måste lära sig det nya sättet att tänka och 

skriva som är typiskt i den kulturen de har kommit till. Detta kan inte läras ut explicit utan 

studenterna måste delta i skrivandet och träna sig i sättet att tänka (Blåsjö 2006, s. 40).

2.7 Norsk skrivforskning
Norsk skrivforskning har fokuserat mer på på forskning som grundar sig i den sociokulturella 

perspektivet. Både Hoel (1997) och Olga Dysthe i Det flerstämmiga klassrummet (1996) visar på 

hur man kan föra samman ett interaktionistiska perspektiv med ett sociokulutrellt perspektiv i 

7 I sin avhandling kallar Blåsjö det för miljö men hon syftar på vad andra forskare annars kallar kultur. 
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skrivandet. Hoel gör det teoretiskt då hon visar att Vygotskys teori om interaktionen mellan 

individer har utvecklats inom sociokulturell teori att även innefatta interaktionen mellan individ och 

kultur. Dysthe visar på att skrivande och lärande utvecklas genom interaktion mellan elever och 

elev och lärare. Det är av stor betydelse att läraren hjälper till och stöttar eleverna i sitt skrivande 

och samtidigt ger verktyg och övning för eleverna i hur man ger respons. Genom att elever även tar 

del av andras texter och kunskaper kan även eleven utvecklas. 

     Kjell Lars Berge (1988 i Blåsjö 2006) visar att elevens förhållningssätt kan betraktas som olika 

handlande, t.ex. strategisk handlande då eleven skriver för att uppnå något för egen del eller 

kommunikativt då eleven vill säga något till en viss grupp av läsare. Problemet, anser Berge, är att 

det kommunikativa handlandet sällan är verkligt i skolan och att eleverna främst skriver strategiskt 

för att nå ett visst betyg. Det är alltså elevens förhållningssätt som också spelar sin roll i skrivandet 

(Blåsjö 2006, s. 27).
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3 Teori
Detta kapitel inleds med Ivaničs definiering av diskurs och skrivdiskurs. Därefter presenterar jag 

Ivaničs skrivdiskurser. Även om skrivdiskurserna är en del av min metod så har jag ändå valt att 

placera  skrivdiskurserna under detta kapitel då det är främst teorierna i skrivdiskurserna som visar 

på olika skrivformer som jag vill förtydliga. Skrivdiskurserna innehåller bl.a. olika skrivformer och 

undervisningsmetoder som i grunden kommer från olika skrivteorier som jag har presenterat i 

kapitlet Tidigare forskning.

3.1 Ivaničs definiering av diskurs och skrivdiskurs
Då jag applicerar skrivdiskurserna som Ivanič har tagit fram så är det utifrån hennes val av 

definiering av begreppet diskurs som jag utgår från. Ivanič använder en ganska vid definition av 

diskurs. I diskurs så finns en gemensam socialt accepterad tanke kring olika sätt att använda språk. 

Det är inte bara språk som ingår utan även andra symboliska uttryck som används för att 

kommunicera. Dessutom ingår i definitionen av diskurs olika föremål, som t.ex. text, som är skapta 

av människor och som visar på människors tankar, känslor, föreställningar, värderingar och 

agerande som i sin tur används för att identifiera sig som en medlem av en social grupp (Ivanič 

2004, s. 224). 

     Skrivdiskurs definierar Ivanič som olika samverkande enheter som ger en sammansatt 

föreställning om skrivande. Dessa enheter är i första hand en grundföreställning om skrivande och 

föreställning om lärande om skrivande, ett visst sätt att tala om skrivandet samt de uppgifter och 

metoder i skrivundervisning som kan kopplas till dessa föreställningar om skrivande. 

     I ett mer praktiskt perspektiv ser Ivanič sambandet med hennes valda definition av diskurs och 

det hon menar med skrivdiskurs. Människor som ingår i en eller flera skrivdiskurser i form av att de 

talar eller undervisar i skrivdiskurserna positionerar sig och identifierar sig med andra människor 

som talar, skriver, agerar och tänker utifrån samma skrivdiskurs ( Ivanič 2004, s. 224). Det betyder 

att de blir en social grupp med gemensamma föreställningar om skrivande. Ivaničs definition av 

begreppet diskurs har hon tagit från James Gees definiering av begreppet. I jämförelse med Norman 

Faircloughs definition av diskurs är de snarlika varandra. Faircloughs definition innefattar ett 

perspektiv utifrån tre aspekter. Utifrån dessa aspekter av diskursbegreppet skiljer han på dessa tre 

aspekter i diskursbegreppet. Texten som lingvistiskt formad, diskursiv praktik i form av hur texten 

är skapad och omfattningen av hur texten används samt social praktik där texten och den diskursiva 
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praktiken sätt i ett större sammanhang, t.ex. i förhållande till andra diskursiva praktiker (Bergström 

& Boréus 2005, s. 307f). 

     Ivanič har utvecklat skrivdiskurserna genom att titta på olika belägg för pedagogisk praktik och 

föreställning samt teorier om språk och läs- och skrivkunnighet. Genom denna undersökning såg 

hon att det fanns ett antal olika metoder och tillvägagångssätt i hur undervisning i skrivande går till. 

Dessa tillvägagångssätt kopplade hon samman med de olika antaganden som finns om skrivande 

och hur man lär sig skriva. Hon kopplade även ihop de olika teorierna om språk samt läs- och 

skrivkunnighet som ger grund till pedagogiska praktiker (Ivanič 2004, s. 224). Dessa teorier har i 

stora drag presenterats tidigare i uppsatsen.

3.2 Färdighetsskrivande som skrivdiskurs 
I denna skrivdiskurs finns föreställningen att skrivandet står för sig själv, dvs. oberoende av kontext, 

och därför passar samma mönster och regler om skrivande in i all typ av skrivande och i alla olika 

typer av texter. Det som betraktas som en bra skriven text är korrekthet i form av bl.a. ord och 

meningar, stavning och meningsbyggnader. Föreställningen som finns i denna diskurs är en 

föreställning om skrivande som innebär att elever lär sig att skriva genom att kunna skapa 

välformulerade korrekta satser och meningsbyggnader.

     Det kräver framför allt en explicit undervisning om grammatiska regler och korrekthet i språket, 

korrekt kommatering och punktering för att skribenter ska få möjlighet att lära sig skriva utifrån 

denna föreställning om skrivande. 

     Skribenternas skrivande bedöms i form av hur väl de har, i sina texter, reproducerat dessa 

mönster som har tilldelats dem vid den explicita undervisningen. 

     Ivanič kopplar denna föreställning om skrivande till att undervisningen leder till att skapa 

färdigheter i skrivande samt färdigheter i studier. Syftet med denna skrivundervisning, enligt Ivanič, 

är att skribenterna ska lära sig det akademiska skrivandet. 

     Ivanič påpekar att undervisning utifrån denna föreställning om skrivande är inte den enda 

undervisningen som utförs av lärare. Denna skrivdiskurs används tillsammans med andra 

skrivdiskurser och kombineras med andra föreställningar om skrivande (Ivanič 2004, s. 227f).
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     Ivanič ser en stor vikt i denna form av undervisning. Hon påpekar att det är en viktig del för att 

kunna lära sig skriva men hon ifrågasätter dock i vilken form detta kan undervisas i (Ivanič 2004, s. 

228). Det är kanske inte av betydande art att bara förhålla sig till grammatikundervisning utan 

kunskaperna om språkets grammatiska korrekthet kan läras genom att skriva i olika former. 

     Denna skrivdiskurs har funnits innan forskning om skrivande kom stort och teorier förankrades. 

Den står högt i skolan då ett korrekt grammatiskt språk betraktas högt i ett samhälle där skriften är 

av betydelse i många delar av samhället. Men som Ivanič påpekar så är det sällan enbart denna 

diskurs som finns i skolan eller ens värdesätts högst som undervisningsform av lärare då det finns 

andra sätt att tillgodogöra sig dessa skrivkunskaper genom att föra in andra skrivdiskurser. 

3.3 Kreativt skrivande som skrivdiskurs 
Denna skrivdiskurs hör ihop med föreställningen att skrivande är i slutändan produkten av 

författarens kreativitet. Skillnaden är stor i jämförelse med skrivdiskursen ovan.  I kreativt 

skrivande som diskurs ligger fokus på den skrivna texten, dess innehåll samt stil. Till skillnad från 

tidigare skrivdiskurs får andra språkliga kunskaper stå i skuggan av detta i denna skrivdiskurs. Här 

frammanas kreativiteten hos författaren som i längden har syftet att underhålla läsaren. 

     Enligt Ivanič hör bedömningen av vad man betraktar som en väl skriven text, i denna 

skrivdiskurs, ihop med föreställningen att skrivande från början kommer från hur man betraktar 

litteratur, dvs. att litteratur är nöje. Undervisningen i denna skrivdiskurs innebär läsning av olika 

litteraturgenrer och att de blivande författarna själv finner uppskattning i litteraturen och dess olika 

texter. Rent praktiskt sker en implicit undervisning då skribenterna lär sig att skriva genom att 

skriva. Ur detta förhållningssätt till skrivande så kommer två underliggande föreställningar om 

skrivande fram, enligt Ivanič. I den ena föreställningen bör skribenten i sitt skrivande utgå från 

ämnen som hon eller han själv är intresserad av därmed blir de valda ämnena oftast inspirerande 

och personligt relevanta. I den andra föreställningen bör skribenten ta del av stor mängd väl skrivna 

texter som har producerats av andra. Tanken är att detta ska ge en modell för skribenten som kan 

leda till att hon eller han lär sig att skriva. Eftersom innehållet är kopplat till skribentens egna 

personliga intresse och formen för vad bra skrivande är sker genom exempeltexter utifrån 

litteraturen, så landar skrivandet i att skriva narrativt (Ivanič 2004, s. 229).

     Kritiken i denna skrivdiskurs har varit att eleverna inte lär sig att skriva ”på riktigt”. Narrativa 

texter är inte den typ av text som kopplas till ”den verkliga världen” i form av bland annat 

utbildning och arbete. De får bara kunskap i hur man producerar text som inte värderas i den 
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”riktiga” världen. Ivanič påpekar dock att många kombinerar denna skrivdiskurs med tidigare 

nämnda skrivdiskurs och tittar bland annat på om skribenten följer de grammatiska reglerna och 

välformulerade meningar.  Hon menar också att det inte finns en kursplan eller läroplan som enbart 

framhäver den ena eller andra skrivdiskursen (Ivanič 2004, s. 230). 

     Hon påpekar också att denna skrivdiskurs har hon valt att separera från skrivprocess som 

skrivdiskurs som följer nedan. Detta för att hon ser att i den skrivdiskursen är fokuset på processen, 

vilket det inte är frågan om i denna skrivdiskurs där det expressiva skrivandet tillhör (Ivanič 2004, 

s. 230). I följande skrivdiskurs, ska påpekas, att Ivanič ser främst till de praktiska delarna av 

skrivprocessen, inte till det kognitiva, mentala perspektivet på skrivprocessen. 

3.4 Skrivprocess som skrivdiskurs
Genom att fokusera på processens alla delar i skrivandets olika stadier så läggs fokuset på själva 

processen av skrivandet och inte på produkten. Det är planering, utkast och revidering som ligger i 

fokus, inte det färdiga innehållet av vad processen ger tillslut. 

     Denna föreställning om skrivande kommer från kognitiv psykologi där det finns två aspekter att 

betrakta, enligt Ivanič. Dels kan man antingen se till skrivprocessen samt den mentala process som 

sker hos skribenten och dels kan man enbart fokusera på skrivprocessen och alla dess delar. Detta är 

också det vanligaste betraktelsesättet som lärare håller sig till. Undervisningen som sker inom dessa 

föreställningar blir lite olika. Fokuserar man även på den kognitiva processen sker denna 

undervisning implicit. Skribenten får etappvis utveckla och medvetliggöra sitt lärande om 

skrivande. Den explicita undervisningen fokuserar på de praktiska delarna av processen med flera 

utkast, revidering och mottagarmedvetenhet.

     Ivanič ifrågasätter vad det är för skrivande som egentligen lärs ut i denna skrivdiskurs. Hon 

tvivlar på att skribenten kan tillgodogöra sig någon direkt skrivkunskap. Det skribenten egentligen 

lär sig är hur processen i skrivande går till och vad som krävs för att nå fram till en färdigt text.  

Dessutom finns hela tiden det bakomliggande syftet, att alla delar av processen är till för att nå fram 

till en väl skriven text, alltså produkten. 

     Kritiken mot skrivprocessen är i förhållande till genreskrivandet. Dock menar Ivanič att inom 

hennes skrivdiskurser finner hon att genreskrivande som skrivdiskurs är snarare motsatsen till 

kreativt skrivande som skrivdiskurs. Skillnaderna ligger i att Ivanič har separerat kreativt skrivande 

från den snarlika skrivprocessen (Ivanič 2004, s. 231f). 
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     Ivanič har i kreativt skrivande tagit till vara på fokuset på individen och dennes val av ämne att 

skriva om. I expressivt skrivande är utgångspunkten ofta skribentens egna intresse och erfarenheter 

som den skriver om. Däremot utvecklades denna form av skrivande till att sättas i sammanhang med 

responsarbete, vilket även ofta finns i skrivprocessen då skribenten måste få kommentarer på sin 

text som den sedan reviderar utifrån responsen. Ur detta perspektiv kan skrivprocess och expressivt 

skrivande föras ihop och kritiken mot skrivprocessen sättas i förhållande till genreskrivandet, 

speciellt då Ivanič tagit till vara på de praktiska delarna av skrivprocessen, vilket också främst görs i 

undervisningssammanhang. 

3.5 Genre som skrivdiskurs 
Produkten är huvudfokus i denna skrivdiskurs. Dessutom ligger fokus på vilket sätt produkten är 

formad utifrån det sammanhang skrivandet sker i och det sammanhang texten är en del av. I denna 

föreställning av vad skrivande är inkluderas den sociala kontexten in i själva situationen och 

sammanhanget av skrivandet, menar Ivanič. Syftet med att titta på den sociala aspekten är med 

utgångspunkt från att olika texttyper varierar språkligt utifrån vilket syfte texttyperna skrivs för 

samt de olika kontexter som texttyperna skrivs inom. 

     Med denna utgångspunkt är det möjligt att se typiska språkliga betoningar och drag i de olika 

texttyperna. Varje texttyp, oavsett om de är beskrivande, berättande, informerande eller 

instruerande, så har alla texttyper sina specifika språkliga drag som är själva kännetecknet för den 

typen av text. I förhållande till färdighetsskrivande som skrivdiskurs, där de språkliga dragen också 

betonas, syftar de språkliga dragen i denna skrivdiskurs till de sociala faktorerna som inkluderas i 

skrivsituationen och  kontexten. Skillnaden är att här betraktas inte språkliga drag i form av 

grammatiska regler och meningsbyggnader, utan i form av anpassning till den sociala kontext texten 

formas i. Det vill säga textens ton och passande uttryck, ord och begrepp som är typiska i de olika 

texttyperna. Därmed är betraktandet av en väl skriven text inte enbart är korrekt skrivet men som 

även är språkligt passande till det syfte den är skriven för, dvs. det är språkligt anpassat till 

texttypen. 

     Undervisningen i denna diskurs sker explicit då eleverna får lära sig hur olika texttyper är 

konstruerade samt om de typiska språkliga drag som finns i dessa texttyper. Eftersom olika 

texttyper finns för olika syften i vardagslivet så måste läraren i klassrummet ofta hitta på situation 

och syfte som passar till övningar i att skriva olika texttyper. Efter att ha fått olika exempeltexter på 
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texttyper och undervisning i att se de olika språkliga dragen i olika texttyper, får eleverna använda 

sig av denna kunskap och konstruera sina egna texter utifrån samma genre. 

     Det som betraktas som en väl skriven text är hur väl anpassad texten är i förhållande till 

passande språkliga drag som ska finnas i en viss texttyp. Detta kan betyda att även om en text 

innehållsmässigt är ganska tråkig och även kan innehålla en del felaktigheter, kan den vara perfekt i 

förhållande till den passande karaktäristik som texttypen ska ha och som håller sig till det specifika 

syfte och sociala kontext som texttypen är anpassad till. 

     Denna genrediskurs har fått både positiv och negativ kritik. Det uppskattas att hålla undervisning 

om detta sätt att lära ut skrivande då den är konkret, logisk och systematisk, speciellt i förhållande 

till det något mer diffusa sätt av undervisning som krävs inom kreativt skrivande. Den negativa 

kritik som uppmärksammats, enligt Ivanič, är att genreskrivandet brukar betraktas som beskrivande 

och enkel, vilket baseras på en felaktig  uppfattning om att texttyper skulle vara enhetliga, statiska 

och mottaglig genom en grundlig förklaring (Ivanič 2004, s. 232ff).

     Ivanič pekar på samma kritik som bl.a. Herzberg samt Hellspong och Ledin har framfört. Det 

finns, som Hellspong och Ledin kallar det, typiska skolinterna genrer som kan vara tydliga i 

skolsammanhang. Däremot finns det inte lika skolexemplariska genrer och texttyper i världen 

utanför skolan. Texttyperna är inte statiska utan dynamiska (Hellspong & Ledin 1997, s. 29). 

     Ivanič förhåller sig lite annorlunda till genreskrivandet än det perspektiv som Herzberg tar upp. 

Ivanič för in diskursen i en social kontext vilket inte förtydligas av Herzberg. Däremot skriver 

Herzberg om genreskrivande i form av att skribenten nästan ska kopiera de olika texttypernas 

språkliga drag. Imitation, utifrån sociokulturell skrivteori, är en viktig del av inlärningen och social 

interaktion är kärnan till imitation. Huvudsaken är att skribenten för in sitt egna personliga prägel, 

som är en del av skribentens samspel med andra (Hoel 1997, s. 34). 

3.6 Sociala praktiker som skrivdiskurs
Skrivande betraktas i denna skrivdiskurs som en syftesdriven kommunikation som finns i en social 

kontext. Skrivandet tillhör olika kommunikativa förlopp däri skrivandet är situerad. Meningen med 

skrivande är bundet till ett socialt syfte. Det innebär att skrivandet hör till en rad av olika sociala 

praktiker. Dessa sociala praktiker är bl.a. olika former av deltagande i en social grupp (Ivanič 2004, 

s. 234). 
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     Denna föreställning om skrivande hör ihop med skrivande i en sociokulturell kontext. Det 

innebär bl.a. att istället för att låta skrivformer som hör till utbildning och andra formella 

sammanhang som privilegieras, lyfts skrivande i en sociokulturell kontext fram. På så vis är denna 

skrivdiskurs kopplad till den sociopolitiska skrivdiskursen (Ivanič 2004, s. 234) som förklaras 

nedan. Dessa två skrivdiskurser är de som som främst kan kopplas till sociokulturell teori och de 

forskningsgrenar som har växt fram utifrån teorin. 

     Föreställningen om hur skribenterna lär sig att skriva är att de ska delta i socialt språkliga 

händelser som även kan knytas an till läsning. Undervisningen i denna skrivdiskurs har både en 

explicit och en implicit del. Den explicita undervisningen innehåller hur text är komponerad på 

olika sätt och hur text konstrueras lingvistiskt. Främst handlar undervisningen om att skribenterna 

ska bli medvetna om i vilket syfte en text är skapad och av vem och hur. De ska även vara medvetna 

om när texten skapades, var den skapades, vilken typ av media som var inblandad samt vilka 

verktyg som användes (Ivanič 2004, s. 235). Detta ska skribenterna även vara medvetna om när de 

skapar sina egna texter. Lärandet om detta sker implicit då det är en process som skribenten måste 

genomgå då den studerar sina egna och andras texter. 

     Det mest centrala i detta sätt att lära sig skriva är identifikation. Skrivandet sker i en social 

kontext där skribenten är en deltagare av en social grupp och måste identifiera sig utifrån de 

praktiker han eller hon befinner sig i. Identifikationen sker genom att skribenten ser till de 

värderingar, uppfattningar och de aktiviteter som sker med de övriga som engageras i samma 

praktiker (Ivanič 2004, s. 235). Det behöver inte vara samma eller likvärdiga värderingar och 

uppfattningar, bara skribenten är medveten om vilka värderingar och uppfattningar som finns i de 

olika praktikerna och även att skribenten kan förhålla sig till dessa. 

     För att exemplifiera vad för typ av uppgift som eleverna kan få som hör till denna skrivdiskurs 

presenterar Ivanič en praktiskt arbetsmetod. Eleverna får möjlighet att befinna sig i en specifik 

kontext, t.ex. en arbetsplats, och där försöka utröna vilken text som är typisk i denna kontext genom 

att observera och dokumentera de olika texter och praktiker som figurerar i kontexten. Genom 

denna undersökningsprocess lär sig eleverna om de praktiker de observerar samt lär sig av de texter 

de har samlat in och som de slutligen själva ska producera (Ivanič 2004, s. 236f). 

     I denna skrivdiskurs handlar det om att skribenten, genom sitt skrivande, ska kunna uppnå sina 

egna sociala mål. Sociala mål kan innebära hur skribenten har tagit in i skrivsammanhanget att 

denne förhåller sig till en social grupp under skrivandets gång, men även vara medveten om att han 

eller hon är en del av en social kontext. Dessutom ska skribenten veta att texten formas olika utifrån 

olika sociala praktiker. Det kan utifrån detta vara svårt att konstatera vad en väl skriven text är i 
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denna skrivdiskurs. Det ligger snarare en större vikt i på vilket sätt bedömning betraktas. Ivanič ger, 

som exempel, portfolioarbete som ett bra sätt att kunna se processen av både skrivandet men även 

processen som krävs inom denna diskurs. Portfolio bör då innehålla material som visar på 

skribenternas utveckling i sitt skrivande. Skribenterna själva kan även kommentera och reflektera 

över hur väl de, genom sitt skrivande, uppnår sina sociala mål (Ivanič 2004, s. 237).

     Kritiken som har framhävts mot detta perspektiv på skrivande är att den inte har tillräckligt 

fokus på grunderna till vad som krävs för att skriva (Ivanič 2004, s. 237). Med andra ord, krävs en 

grundlig kunskap om skrivande innan skrivundervisningen som skrivdiskursen innehåller ska kunna 

genomföras.  

3.7 Sociopolitisk skrivdiskurs
Den sociopolitiska skrivdiskursen kan betraktas i förbindelse till skrivdiskursen ovan men den 

sociopolitiska skrivdiskursen fokuserar på de politiska aspekterna av kontexter. Föreställningen om 

skrivande i denna skrivdiskurs är att skrivandet är format av sociala krafter och maktrelationer som 

i sin tur bidrar till att forma de sociala krafter som kommer att figurera i framtiden. I denna 

föreställning om skrivande finns också tanken att skrivandet har konsekvenser för skribentens 

identitet som är representerad i dennes texter. 

     Skribenten måste vara medveten om på vilket sätt denne ska ta sig an sitt skrivande. Skribenten 

ska vara medveten om att han eller hon har möjlighet att skapa en text där texten framhäver dels de 

mindre privilegierade sociala grupperna som finns i en viss kontext, dels ett annat perspektiv på hur 

världen är representerad samt andra sociala relationer som inte är gynnade i förhållande till andra i 

en specifik kontext (Ivanič 2004, s. 238). Skribenten kan på så vis skapa texter som är heterogena 

och formade på så vis att de inte är anpassade till de värderingar och normer som finns i den 

specifika kontexten. Utifrån detta kan skribenten ta sig an en roll som motståndare och utmanare till 

det, till synes, oföränderliga tillstånd som råder med bl.a. olika maktrelationer. Skribenten kan 

samtidigt bidra till sociala förändringar och förändring av de perspektiv som formar 

representationen av världen. 

     För att eleven ska nå denna form av skrivande, där hon synliggör de mindre gynnade 

perspektiven i olika kontexter, så krävs en explicit undervisning. Det som främst ingår är att 

eleverna ska lära sig att tänka kritiskt. De ska synliggöra ur ett politiskt perspektiv varför texter i 

olika kontexter är skrivna på det sätt de är, hur de är skrivna och vad som skrivs. Detta synliggör 

hur skribent och läsare positionerar sig utifrån deras perspektiv på världen, deras valda sociala roller 
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och sociala relationer. Rent explicit sker en undervisning i att förtydliga hur vissa språkliga drag 

formar detta, t.ex. kan alternativa uttryck än de som har formulerats i en text förändra hur den 

sociala verkligheten representeras. Andra språkliga uttryck ger andra konsekvenser för skribentens 

identitet och en annan konstruktion till relationen skribent- läsare (Ivanič 2004, s. 238f).

     Ivanič beskriver olika arbetssätt som eleverna kan ta sig an om de ska skriva inom en 

sociopolitisk skrivdiskurs. De kan, som i skrivdiskursen ovan, observera och dokumentera i en viss 

kontext men i detta fall i syfte av att tillhandahålla sociopolitiska förklaringar snarare än att 

observera den kulturella kontexten. De kan därmed visa alternativ som bättre representerar de 

intressen som mindre privilegierade sociala grupper har. Det handlar om att utröna vad som räknas 

som skrivande i en viss social kontext (Ivanič 2004, s 238f). Något som också kan ta fram detta är 

en annan arbetsmetod som utgår från denna skrivdiskurs i denna skrivdiskurs där eleverna, precis 

som Ivanič själv har gjort, tar fram skrivdiskurser ur en viss kontext och tydliggör vilken 

skrivdiskurs som är dominerade i kontexten. 

     Vad som räknas som en väl skriven text i denna skrivdiskurs är inte lika självklart som det är i de 

flesta andra skrivdiskurserna. Vad som kan tas i beaktande är hur skribenten i sin text har försökt 

upprätthålla  eller få fram en jämvikt bland deltagarna i den skrivna kommunikationen. Skribenten 

bör även ha försökt ta ett socialt ansvar och visat på vilket sätt sociala aktörer är representerade i 

texten. Dessa kriterier, menar Ivanič, kan inte inkluderas i ett bedömningsschema då kriterierna är 

subjektiva. 

     Kritiken som har riktats mot skrivandet inom denna skrivdiskurs innebär, enligt Ivanič, att den 

lätt kan bli avvisad på grund av att den kan betraktas som politisk och ideologisk. Ivanič menar , 

som en kontring till kritiken, att hon har svårt att se någon praktik som inte är på något sätt politisk 

och ideologisk (Ivanič 20004, s. 239 f). 

     Dessa två sistnämnda skrivdiskurser har, som nämnts tidigare, tydliga kopplingar till 

sociokulturell teori. Främst är det den sociala interaktionen som framhävs i skrivdiskurserna. För att 

sammanfatta det två sistnämnda skrivdiskurserna så handlar sociala praktiker som skrivdiskurs om 

skrivande i ett socialt och kulturell kontext. Arbetet kring skrivandet och  och skrivandet i sig sker i 

sociala och kulturella sammanhang. Den sociopolitiska skrivdiskursen ska framhäva sociala grupper 

i samhället som inte framhävs p.g.a. att andra normer och värderingar som gäller i de sociala 

kontexter skribenten skriver inom.
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4 Metod
Här beskriver jag min metod och hur jag har gått till väga för att tolka och analysera kursplanen. 

Ivaničs skrivdiskurser är även en del av min metod då det är dessa som definierar olika skrivformer. 

Ivaničs skrivdiskurser är mitt verktyg för att se vilka former av skrivande som finns i kursplanen. 

4.1 Närläsning 
Metoden för min undersökning har varit närläsning med hermeneutiken som grund. Med närläsning 

menar jag en analysmetod där man in i detalj studerar textens beståndsdelar, t.ex. ord för ord eller 

stycke för stycke, och den relation de har till varandra. Syftet med närläsning är att visa på att hur 

ett ord eller en mening är vald och att dessa val påverkar läsarens förståelse och intryck av texten 

(Lundqvist 1995, s. 16f). Min tolkning av närläsning kopplar jag till den hermeneutiska 

analystraditionen där man först betraktar helheten för att sedan se till delarna. Genom att gå mellan 

del och helhet så når man en så fullständig förståelse som möjligt. Förståelsen är själva verktyget i 

undersökningen för en forskare (Patel & Davidson 2003, s. 30).  

4.2 Tillvägagångssätt
Jag har studerat de delar av kursplanen som berör skrivande för att göra en närläsning av dessa 

delar. Genom att titta på hur punkterna som berör skrivande är formulerad så har jag kunnat 

applicera Ivaničs skrivdiskurser på dem. I vissa fall resulterar formuleringar och ord i 

sammanhanget vida tolkningar och för att kunna ge belägg för min tolkning av dessa formuleringar 

har jag använt texter som hör till kursplanen som beskriver ämnet svenska. Dessa texter innehåller 

beskrivning av svenskämnets syfte, ämnets karaktär och uppbyggnad samt beskrivning av kursen 

Svenska A. Jag har därigenom kunnat motivera min tolkning av punkterna för att i sin tur kunna 

applicera skrivdiskurserna i punkterna. 

     Skrivdiskurserna är i sin tur min teori men även ett verktyg för att fastslå olika former av 

skrivande. Skrivdiskurserna är alltså verktyget för att kunna definiera olika former av skrivande, 

medan närläsningen har lett mig till att kunna tolka vilka delar av kursplanen som kan tillhöra vilka 

skrivdiskurser. Genom att utröna vilka skrivdiskurser som är dominerande i kursplanen kan jag se 

vilka skrivkunskaper som, utifrån kursplanen, framställs vara de mest väsentliga skrivkunskaperna 

som eleven anses bör ha efter avslutad kurs.
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4.3 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet, tar upp hur bra mätinstrumentet man använder i undersökningen är på att mäta medan 

validitet beskriver om ett mätinstrument faktiskt tar upp det man vill mäta (Stukát 2005, s. 125f). 

Mina tolkningar av kursplanen kan såklart tolkas annorlunda. Men då jag använt mig av 

hermeneutisk närläsning samt Ivaničs skrivdiskurser som metod så är mina instrument min egen 

förståelse samt skrivdiskurserna. Skrivdiskurserna är utformade i syfte av att appliceras i bl.a. 

kursplaner och tydliggör vad det är för olika skrivande som finns i kursplanen. Detta ger mig alltså 

de rätta instrumenten för att kunna finna skrivdiskurserna och vilka skrivformer som framhävs i 

kursplanen. Därigenom kan det säga något om vilka skrivkunskaper som anses vara mest väsentliga 

för eleverna. Genom att det är min egen förståelse som är utgångspunkten i mina tolkningar så ger 

detta subjektiva tolkningar av kursplanen. I vissa fall har jag då tydliggjort mina tolkningar genom 

formuleringarna i texterna som beskriver ämnet svenska. Jag är medveten om att skulle en 

hermeneutisk närläsning som metod även ingå läsning eller litteratur, som tas upp i samban med 

skrivande i kursplanen, kan det leda till ett annat resultat än jag når. Det kan t.ex. leda till att fler än 

de skrivdiskurser jag kunde placera in i kursplanen kan ta sin plats. Fokuset i läsningen har legat på 

det som berör skrivande och därför utesluter jag delar som berör läsning i kursplanen. Läsning kan i 

vissa fall vara en del av skrivandet. Jag har ändå valt bort kopplingen läsning och skrivande för att 

kunna hålla mig inom den strikta ramen dvs. skrivande, då det är just bara skrivande jag undersöker 

i kursplanen. Jag bedömer att mitt val av metoder ”mäter” det jag vill mäta.
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5 Resultat
I det här kapitlet presenterar jag mina resultat av undersökningen. Jag går igenom punkt8 för punkt i 

kursplanen som berör skrivande och visar vilka skrivdiskurser som har applicerats till varje punkt. 

Figur 1 visar en översikt av resultaten. 

     Kursplanen innehåller mål eleven ska uppnå efter avslutad kurs samt tillhörande betygskriterier. 

Det är alltså dessa som jag har analyserat och som skrivdiskurserna har applicerats på. 

Ämnesbeskrivning med ämnets syfte, mål att stäva mot samt ämnets karaktär och uppbyggnad är 

tillhörande texter till kursplanen som används för att förtydliga tolkningen av punkterna i 

kursplanen och då även i analysen. Det är fem punkter ur kursplanen som behandlar skrivandet. 

Beroende på hur kursplanens punkter är formulerade kan en punkt tillhöra flera skrivdiskurser. 

Varje punkt har en gemensam inledning med ”Eleven skall ...”. 

5.1 Genre som skrivdiskurs i kursplanen
Denna skrivdiskurs appliceras i två av punkterna i kursplanen. Punkt 1 ”... kunna förmedla åsikter, 

erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och 

mottagaren...” samt punkt 2 ”... kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är 

viktiga för eleven själv och för den valda studieinriktningen ...” (Skolverket 2000).

     Första punkten i kursplanens mål, som jag kallar punkt 1, ”... kunna förmedla åsikter, 

erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och 

mottagaren...” (Skolverket 2000) syftar alltså till ett skrivande som anpassas efter situationen. 

Genom Ivaničs beskrivning av vad genre som skrivdiskurs innebär för skrivform så sätts skrivandet 

in i ett socialt sammanhang, främst för att olika texttyper ska anpassas språkligt efter vad det är för 

texttyp. Det är ett situationsanpassat skrivande som förs inom genre som skrivdiskurs då texttyperna 

är till för olika sammanhang och situationer. Det är i detta sammanhang som texten skapas och där 

skribenten befinner sig i. Kursplanens formulering med åsikter, erfarenheter och iakttagelser 

relaterar jag till olika texttyper som debatterande, berättande och redogörande texter. 

     I betygskriterierna kan jag se ett förtydligande av vad exakt det är för texttyper som eleven ska 

hantera och som jag ser tillhör punkten. ”... såväl berättande som utredande texter där tankegången 

klart framgår.” (Skolverket 2000) står inom kriterierna för Väl Godkänt.

8 Kursplanen, med målen eleven ska uppnå, är inte uppdelad i punkter utan är formulerad i en enda mening som är 
indelad i stycken. Jag väljer att kalla styckena för punkter för att tydliggöra att varje stycke framhäver olika 
skrivdiskurser. 
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Figur 1: M
atris över skrivdiskurserna i kursplanen.
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Här ser jag ett förtydligande av vilka texttyper som berörs. Tankegången i texten ser jag syfta till att 

innehållet är sammanhängande, med en röd tråd, vilket i sig riktar sig till att en mottagare ska klart 

och tydligt förstå sammanhanget i texten. Det ska alltså bli en enhetlig text med en röd tråd. 

     Även i betygskriterium för Godkänt ser jag en koppling till punkten men även en utgångspunkt 

för utveckling till den högre nivån Väl Godkänt. ”Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och 

skrift i både formella och informella sammanhang med hänsyn till mottagaren.” (Skolverket 2000). 

Här ser jag det som ännu ett förtydligande av att texten ska vara sammanhängande. De formella och 

informella sammanhang som kriteriet syftar till kan tolkas på olika sätt. Formuleringen kan hänvisa 

till att texten skapas i formella och informella sammanhang, dvs. skrivuppgiften, att skapa en viss 

sorts text, kan delas ut i ett mer formellt eller informellt sammanhang. Ett mer informellt 

sammanhang menar jag kan vara att texten ska t.ex. vara till för eleven själv mer än visas upp. Ett 

mer formellt sammanhang är då eleven ska redovisa texten. En annan tolkning jag gör med 

formuleringen ”formella och informella sammanhang” innebär att formuleringen kan återknytas till 

olika texttyper. En debatterande text skrivs i ett fiktivt formellt sammanhang i skolan där texten i sig 

samt sammanhanget hör till något aktuellt i samhället och som då presenteras i ett formellt 

sammanhang. En berättande text kan vara mer informell i ett fiktivt sammanhang då en berättande 

text kan röra vilket ämne som helst och inte vara aktuellt i samhället för stunden eller ens vara 

aktuellt för alla och därmed är inte texten riktad till allmänheten.   

     Denna skrivdiskurs kan jag även finna en plats i ännu en punkt i kursplanen, punkt 2, ”... kunna i 

tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda 

studieinriktningen ...” (Skolverket 2000). Jag fann ett förtydligande av denna punkt genom att titta 

på beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad samt beskrivningen av kursen svenska A . I 

texterna tydliggörs med exempel på vad dessa viktiga kunskaper kan innebära. Exempel för de 

kunskaper som anses vara viktiga innebär att eleven ska fördjupa sig i någonting som t.ex. att 

eleven tittar på och fördjupar sig i ett visst slags texter som hör till dennes studieinriktning på något 

sätt (Skolverket 2008). Detta ser jag som att genom olika texter ska eleven få kunskap och ta till sig 

förhållanden som hör till elevens valda studieinriktning. I sin tur, alltså utifrån målen, ska eleven 

kunna förmedla dessa genom bl.a. sitt skrivande. Jag drar slutsatsen att olika texter som är kopplade 

till studieinriktningen och kanske även olika yrken är exempel på olika genrer och texttyper. Det 

framgår dock inte i kursplanen hur eleven själv ska skriva dvs. vilken typ av text som ska 

framställas, utifrån de kunskaper och förhållanden som eleven tar till sig av genom texterna och 

som i sin tur ska förmedlas. Jag menar att det kan falla naturligt att eleven ska, precis som i 

undervisningen av olika texttyper, redogöra sina kunskaper och vad denne har fördjupat sig i genom 
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att skriva en liknande text. Men det kan lika väl vara en redogörande text mer än texter som visar på 

olika texttyper. Genom formuleringen av punkten menar jag att eleven får möjlighet att ta till sig av 

olika texttyper som inte är, vad Hellpong & Ledin (1997) kallar för, skolinterna genren.  

5.2 Kreativt skrivande som skrivdiskurs i kursplanen
Denna skrivdiskurs kan jag applicera på kursplanen genom, även här, punkt 1 ”... kunna förmedla 

åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och 

mottagaren ...” samt punkt 3 i kursplanen ”... kunna använda skrivandet som ett medel för att 

utveckla tänkande och lärande ...” (Skolverket 2000). 

     Utifrån punkt 1 ur kursplanen och tillhörande betygskriterium förs även kreativt skrivande som 

skrivdiskurs in, främst genom expressivt skrivande. I och med, som punkten är formulerad, att 

erfarenheter ska förmedlas så menar jag att eleven måste stundtals utgå från sig själv och sina egna 

erfarenheter. Ivaničs beskrivning av kreativt skrivande som skrivdiskurs visar att detta är den enda 

skrivdiskursen där skribentens egna intresse och erfarenheter är utgångspunkten i skrivandet. Det är 

dessa saker som främst ska förmedlas inom kreativt skrivande som skrivdiskurs. 

     Genom expressivt skrivande, som tillhör skrivdiskursen, är även mottagaren en viktig del av 

skrivandet. Mottagarmedvetenheten som finns i denna form av skrivande knyts an i ett 

betygskriterium som hör till punkt 1 i kursplanen men som jag ser det förtydligar att skrivdiskursen 

kan appliceras i kursplanen. För nivån Godkänt gäller samma kriterium som till genre som 

skrivdiskurs ”Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella 

sammanhang med hänsyn till mottagaren.” (Skolverket 2000). De informella sammanhanget kan 

innebära ett personligt eller skönlitterärt skrivande och som det formuleras i kriteriet att skrivandet 

sker med en mottagarmedvetenhet från skribentens sida. 

     För nivån Mycket Väl Godkänt ska eleven använda ”... stilmedel som är effektfulla och slående 

och anpassar sitt budskap så att det berör och förstås av mottagarna.” (Skolverket 2000). Texterna i 

skrivdiskursen ska vara underhållande för läsare, enligt Ivanič. Bedömningen av texterna i denna 

skrivdiskurs innebär bl.a. att titta på textens stil som förstärks genom olika stilmedel. Kriteriet syftar 

på en underhållande text, genom formuleringen om att stilmedel ska vara bl.a. effektfulla. Det finns 

även här en mottagarmedvetenhet som eleven ska ha i skrivandet. Enligt Ivanič är det viktiga inom 

skrivdiskursen att texten är underhållande för läsaren, alltså mottagaren. Genomgående är denna 

punkt med betygskriterier knutna till en mottagarmedvetenhet som, enligt Ivanič, ska ingå i kreativt 

skrivande som skrivdiskurs.
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Punkt 3 i kursplanen kan appliceras till denna skrivdiskurs. ”... kunna använda skrivandet som ett 

medel för att utveckla tänkande och lärande ...” (Skolverket 2000). Här kan jag se att via 

friskrivning, som skrivstrategi, kan skrivdiskursen appliceras på denna punkt i kursplanen. Som 

beskrivits tidigare är friskrivning en skrivstrategi som används i syfte av att skribenten kan utveckla 

sina tankar. Det är en strategi där skribenten får ner allt från huvudet till papper och på så vis kan 

utveckla och strukturera t.ex. vad denne ska skriva vidare om. Utvecklingen av lärandet, som 

formulerats i  punkten, menar jag kan, i ett stort sammanhang, kopplas till kunskaper från andra 

ämnen i skolan. Ett förtydligande av detta kan man finna i både texten som beskriver ämnets syfte 

och texten som beskriver ämnets karaktär och uppbyggnad. I dessa texter beskrivs det att i ämnet 

svenska kopplas kunskaper och lärande samman till språket. Dels innebär det teoretiska aspekter om 

språk, dels förtydligas att språk och skrivande ger kunskaper och befäster dessa kunskaper. Språket i 

sig bildar kunskap och gör kunskapen synlig och hanterbar. (Skolverket 2008). Jag tolkar det som 

att synen på lärande är kopplat till språket. Via språket kan kunskap dels bli konkret, dels skapas 

och befästas och dels är lärandet om språket något man får teoretiskt men också praktiskt. Detta 

visar bl.a. att skrivandet kan användas för att lära men även genom att skriva så lär man sig att 

skriva. Enligt Ivaničs beskrivning av kreativt skrivande som skrivdiskurs är det denna typ av 

undervisning som gäller för att kunna lära sig skriva, alltså genom att skriva. Både tänkandet och 

lärandet utvecklas i denna skrivdiskurs, främst genom friskrivning som skrivstrategi. 

5.3 Skrivprocess som skrivdiskurs i kursplanen  
Även skrivprocess som skrivdiskurs kan appliceras på punkt 3, ”... kunna använda skrivandet som 

ett medel för att utveckla tänkande och lärande ...” (Skolverket 2000). Ska tänkandet och lärandet 

utvecklas via skrivandet som medel menar jag att eleven måste vara medveten om sitt skrivande och 

vad skrivande kan innebära. Punkt 3 syftar till vilket lärande som helst, men då fokus ligger på 

skrivandet så ser jag att det även handlar om att få utveckla tänkande och lärande om skrivandet. 

Utifrån Ivaničs beskrivning av vad det är för skrivande som ingår i skrivprocess som skrivdiskurs 

kan det sammanfattas som ett skrivande vilket ger skribenten kunskaper om skrivandets olika steg 

till en färdig text. De kriterier som förtydligar detta finns på två olika nivåer i betygskriterierna. Den 

första är för Väl Godkänt. ”Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess går 

till.” (Skolverket 2000).  Genom detta kriterium så blir det tydligt att skrivprocess som skrivdiskurs 

kan appliceras i kursplanen då skrivdiskursen, enligt Ivanič, leder till en kunskap om processen mot 

en färdig text. 
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     Genom formuleringen av kriteriet så framgår inte vilket perspektiv av skrivprocessen som gäller. 

Det kan både innefatta det perspektiv som har sitt ursprung från kognitiv skrivteori eller syfta till 

det praktiska perspektivet av skrivprocessen. Det kan såklart även syfta på båda perspektiven. Ur 

det kognitiva perspektivet lär sig skribenten om skrivandet och dess processer genom stegvis insikt 

via skrivandet själv. Ur det mer praktiska perspektivet kan skribenten redogöra hur skrivprocessen 

går till genom att genomföra de steg av skrivande som skrivprocessen kräver.  Även den kognitiva 

aspekten kan redogöras i skrivandet genom elevens egna reflektioner kring skrivprocessen och 

insikten i hur eleven själv har utvecklat sitt skrivande, tänkande och lärande genom detta. 

     Det andra kriterier som jag kan se kopplas till skrivprocess som skrivdiskurs är för nivån Mycket 

Väl Godkänt. ”Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina teoretiska 

kunskaper om språk och litteratur.” (Skolverket 2000). Jag menar att detta kriterium visar på att 

eleven ska arbeta med skrivprocess utifrån det praktiska perspektivet på skrivprocess där t.ex flera 

utkast av texten görs. Jag tolkar formuleringen om att texterna ska bearbetas utifrån elevens 

teoretiska kunskaper om språk och litteratur innebär en bearbetning med fokus på både textens form 

och innehåll.      

5.4 Färdighetsskrivande som skrivdiskurs i kursplanen
Genom punkt 4 i kursplanen kan färdighetsskrivande som skrivdiskurs appliceras, ”... kunna 

tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om skillnader 

mellan talat och skrivet språk ...” (Skolverket 2000). Det senast ovannämnda kriteriet för Mycket 

Väl Godkänt ser jag även beröra vad färdighetsskrivande som skrivdiskurs innebär ”Eleven 

bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina teoretiska kunskaper om språk och 

litteratur.” (Skolverket 2000). De teoretiska kunskaperna om språk ser jag kunna innefatta 

kunskaper som hör till grammatiska regler och meningsbyggnader. Formuleringen av punkt 4 i 

kursplanen ser jag förtydligas genom kriteriet för Godkänt, som jag, även där, anser rör 

färdighetsskrivande som skrivdiskurs. ”Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder 

sig i skrift av grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet 

språk” (Skolverket 2000). På högre nivå, Väl Godkänt, krävs att ”Eleven skriver i huvudsak 

korrekt...” (Skolverket 2000). 

     Enligt Ivaničs beskrivning av innehållet i denna skrivdiskurs är det korrektheten i språket som är 

det viktiga. På högsta nivå i betygskriterierna ska eleven, enligt min mening, kunna hantera detta så 

väl att den kan korrigera sitt eventuellt inkorrekta språk på egen hand. Jag ser att denna skrivdiskurs 
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finns på alla tre nivåer i betygskriterierna. Det tolkar jag som att det är en av de mest betydande 

kunskaperna eleven ska kunna tillgodogöra sig, eftersom denna form av skrivande och syn på 

skrivande finns i genomgående i kursplanen. 

     I längden handlar detta skrivande om, enligt Ivanič,  att kunna skriva akademiskt. Skrivandet är 

till för att kunna hantera högre studier där korrekt språk kan komma att betraktas som en 

självklarhet. Utöver dessa tydliga kriterier och tydligt formulerade punkt i kursplanen så 

återkommer vikten av detta även i beskrivningen av ämnets syfte. ”I svenskämnet skall eleverna få 

rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att … skriva ...” (Skolverket 2000). 

Genom de tydliga formuleringarna i kursplanen om denna skrivform framställs det som en av de 

viktigaste skrivformerna i svenska A, menar jag. Ivanič påpekar dock att denna skrivdiskurs kan 

integreras in i andra skrivdiskurser, vilket jag ser det som att den gör i kursplanen. Detta genom att 

flera olika skrivdiskurser tar in plats i ett och samma kriterium eller samma punkt. Jag tänker bl.a. 

på kriteriet för Mycket Väl Godkänt ”Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter 

utifrån sina teoretiska kunskaper om språk och litteratur.” (Skolverket 2000). Här appliceras både 

skrivprocess som skrivdiskurs och färdighetsskrivande som skrivdiskurs in.

5.5 Skrivdiskurser som inte kunde appliceras
Sociala praktiker som skrivdiskurs kan finnas delvis i kursplanen, men för att kunna applicera 

skrivdiskursen på kursplanen anser jag att den syn på skrivande och de olika syftena med skrivande 

i de olika skrivdiskurserna ska kunna appliceras på kursplanen. Detta gäller inte för social praktiker 

som skrivdiskurs. Genom punkt 2 i kursplanen ”... kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och 

kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda studieinriktningen ...” (Skolverket 

2000) kan det verka som skrivdiskursen kan appliceras här. Då punkten syftar till att eleven ska 

förmedla saker som är kopplade till dennes valda studieinriktning kan det innebära att eleven kan 

knyta an, i sitt skrivande, till olika praktiker. Som Ivanič själv gett som exempel på vad för typ av 

uppgift som kan delas ut till eleverna, så kan eleverna, genom formuleringen av punkten, studera en 

arbetsplats som hör till elevens valda studieinriktning. Men detta beskrivs inte, ur ett praktiskt 

perspektiv, att arbetsmetoden skulle vara sådan. Skrivdiskursen kan alltså inte appliceras på 

kursplanen då sociala praktiker som skrivdiskurs innebär, enligt Ivanič, även att skribenten tar in i 

skrivsammanhanget sig själv som en del av en socialt grupp. Detta visas inte genom kursplanen.  
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     I punkt 5 i kursplanen ”... kunna använda datorer för att skriva och kommunicera ...” kan man 

tyckas se en koppling till denna skrivdiskurs. Detta genom att Ivanič beskriver synen på skrivandet i 

denna skrivdiskurs som den enda som lägger en vikt i med vad för verktyg man använder i 

skrivandet. I kursplanen så formuleras det som att datorn ska användas för att även kommunicera. 

Detta förtydligas i betygskriteriet för Godkänt ”Eleven använder dator för att producera egna texter 

och för att kommunicera med andra”. Detta kan till en början visa på att skrivdiskursen kan 

appliceras i kursplanen men enligt mig så stämmer inte detta. Ivanič beskriver skrivdiskrusern som 

att att syftet i den är att skribenten ska kunna vara medveten om att denne befinner sig i ett socialt 

sammanhang. Skrivandet ska även ske med ett större perspektiv på skribentens identifikation med 

övriga i den sociala gruppen som skribenten tillhör. Som jag ser i kursplanens formulering kring 

detta så syftar det till att eleven ska skriva på dator. Eleven ska t.ex. maila eller chatta med någon 

via datorn. Dessa aktiviteter innefattar inga sociala praktiker då texterna inte direkt kan kopplas till 

att användas i ett större sammanhang än inom skolan eller ens utanför klassrummet.  

     Det går heller inte att applicera sociopolitisk skrivdiskurs i kursplanen. Jag fann ingen del av 

kursplanen eller tillhörande texter som kan ens antyda att denna skrivdiskurs tas upp i kursplanen. 
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6 Analys
I detta kapitel presenteras  min analys av resultaten. Först presenteras vilka skrivdiskurser som har 

framhävts i kursplanen. Sedan kommer en analys av om det finns någon skrivform som kan anses 

vara viktigare än någon annan i kursplanen. Sist presenteras en analys av vilka former av skrivande 

som eleven, genom kursplanen, egentligen får tillgång till samt vad eleven inte får ta del av. Genom 

detta besvaras också uppsatsens frågeställningar.

6.1 Skrivdiskurserna i kursplanen
De dominerande skrivdiskurserna i kursplanen är färdighetsskrivande, kreativt skrivande, 

skrivprocess och genreskrivande. Varken sociala praktiker som skrivdiskurs eller  sociopolitisk 

skrivdiskurs finns i kursplanen. I och med detta utesluts två olika syn på skrivande och två olika 

skrivformer ur kursplanen som elever som läser svenska A inte får ta del av. De går miste om ett 

skrivande som dels tar in skribenten i ett socialt sammanhang (Ivanič 2004, s.234).De går också 

miste om ett skrivande där skribenten, i skrivsammanhang, blir medveten om sin roll som 

motståndare och som kan påverka till förändring av normer som råder i en social kontext (Ivanič 

2004, s. 238).

6.2 Främsta skrivformen
De fyra olika skrivdiskurserna som framhävs i kursplanen framhävs i olika delar av kursplanen. 

Färdighetsskrivande som skrivdiskurs är den enda skrivdiskurs som framhävs genom en punkt i 

kursplanen samt genom alla nivåerna i betygskriterierna. Därför menar jag att det är denna 

skrivdiskurs som anses vara viktigast att kunna hantera utifrån kursplanen. 

     De övriga skrivdiskurserna framhävs genom en eller två punkter i kursplanen samt någon eller 

några nivåer i betygskriterierna. Det blir godtyckligt att försöka utröna vilken skrivdiskurs som 

framträder lite tydligare än någon annan i kursplanen. Kreativt skrivande och skrivprocess som 

skrivdiskurser framhävs båda på högsta nivån i betygskriterierna. Det kan då betraktas som något 

svårare att kunna hantera dessa skrivformer än genreskrivande som skrivdiskurs. Detta betyder dock 

inte att kreativt skrivande och skrivprocess som skrivdiskurser är därmed viktigare skrivformer att 

kunna hantera än genreskrivande utifrån kursplanen. 
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     Färdighetsskrivande som skrivdiskurs framhävs starkast i kursplanen och därmed den enda 

skrivdiskursen som kan betraktas som den viktigaste skrivformen som eleverna ska kunna hantera 

utifrån kursplanen. Någon annan värdering mellan de olika skrivdiskurserna kom inte fram ur 

resultatet. 

6.3 Skrivformer enligt kursplanen
Den skrivdiskurs som tydligast framträder i kursplanen är färdighetsskrivande som skrivdiskurs. 

Detta är ett skrivande som enligt Ivanič beskrivs innehålla  undervisning i bl.a. grammatiska regler, 

meningsbyggnader, korrekt kommatering och punktering (Ivanič 2004, s. 227). Ivanič menar att 

skrivundervisningen i denna skrivdiskurs syftar till att skribenten ska lära sig en skrivform som är 

anpassad till det akademiska skrivandet (Ivanič 2004, s. 228). Hon menar också att hon anser sig se 

att detta är den vanligast förekommande skrivdiskursen i kursplaner eller läroplaner (Ivanič 2004, s. 

227). Detta kan visas vara en skrivundervisning på gymnasiet som främst ska förbereda eleverna på 

att anpassa sitt skrivande till kommande högre studier. Detta visade Bergman-Claesons (2002) 

undersökning där vissa elever fick skrivundervisning med fokus på akademiskt skrivande. 

     Den svenska skrivforskningen har främst fokuserat på skrivande inom denna skrivdiskurs samt 

genreskrivande snarare än forskning med sociokulturell teori till grund (Blåsjö 2006, s. 26). Det kan 

bero på att färdighetsskrivande framställs främst i kursplanen samt även andra skrivdiskurserna som 

inte förhåller sig till ett sociokulturellt perspektiv. Det tyder också på att perspektivet på skrivande i 

kursplanen inte har förhållit sig till samma utveckling som har växt fram i skrivforskningen 

generellt. Utvecklingen har gått från en individbaserad till ett perspektiv på skrivande med yttre 

faktorer med i beräkning (Blåsjö 2006, s. 6).

     I kreativt skrivande som skrivdiskurs beskriver Ivanič att föreställningen om skrivande i 

diskursen  hör till samma föreställning om litteratur, nämligen att litteratur är ett nöje. Skrivandet är 

oftast av narrativ form i skrivdiskursen (Ivanič 2004, s.229). Resultaten i min undersökning visar att 

kursplanen framhäver att eleven ska på högsta nivå i betygskriterierna kunna använda olika 

stilmedel som är bl.a. effektfulla. Detta tyder på ett narrativt skrivande menar jag. Det står också att 

skrivandet ska användas som medel för att utveckla tänkande och lärande. Friskrivning som 

skrivstrategi är främst till för att utveckla tänkandet (Hoel 1997, s. 5). Lärandet i ett sociokulturellt 

perspektiv utvecklas i socialt samspel med andra (Hoel 2001, s. 87). Utifrån beskrivningen av 

svenskämnet betraktas skrivande automatiskt som ett medel för att lära (Skolverket 2008). 

Föreställningen om lärandet, utifrån kursplanen, kommer inte utifrån ett socialt samspel. Eleverna 
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får alltså tillgång till ett skrivande som är personligt men även i berättande form. Det används även 

för att utveckla tänkandet men skrivandet i sig är ett medel för lärande, oavsett vilken skrivform 

som används.

6.3.1 Mottagarmedvetenhet 
Kursplanen framhäver vid flera tillfällen ett skrivande med mottagarmedvetenhet. Dessa delar i 

kursplanen hör till kreativt skrivande samt genreskrivande som skrivdiskurs. I sociokulturell teori 

framställs ett skrivande med en interaktion mellan skribent och läsare. Det framställs också att 

lärandet och tänkandet utvecklas genom interaktion mellan sändare och mottagare (Hoel 2001, s. 

87). Det kan ändå inte genom resultatet visa att kursplanen på något sätt visar på att skrivandet ska 

ske i form av en interaktion mellan sändare och mottagare. Jag menar att den mottagarmedvetenhet 

som skribenten har under skrivandets gång inte behöver innebära en interaktion mellan skribenten 

och läsaren, där läsaren är en medspelare i skapandet av texten, vilket är perspektivet på skrivande i 

sociokulturell teori  (Hoel 2001, s. 50). Detta kan stämma med Berges undersökning där eleverna 

skriver strategiskt snarare än kommunikativt. De skriver för egen del för att uppnå ett visst betyg 

(Blåsjö 2006, s. 27). Det visar också på det Bergman-Claeson (2002) bl.a. visar i sin avhandling att 

det är mycket som ligger på lärarens intentioner med skrivundervisningen som avgör vad det är för 

arbetsformer som främst framhävs. 

     När kursplanen i min undersökning heller inte framställer ett skrivande med en 

mottagarmedvetenhet i form av interaktion mellan sändare och mottagare så krävs heller inget annat 

än att eleverna skriver för egen del snarare än för ett kommunikativt syfte. I ett sociokulturellt 

perspektiv krävs det att skribenten har förmåga att se ur andras perspektiv men det krävs även 

kunskaper om språk, texter och skrivande för att en mottagarmedvetenhet ska komma till. 

Skribenten ska även kunna hantera de normer och genrer som finns i diskursmiljön. Det krävs alltså 

en bestämd mottagare som finns i samma diskursmiljö för att en mottagarmedvetenhet ska komma 

till i ett kommunikativt sammanhang (Hoel 2001, s. 57f). Kursplanen menar jag framhäver inte 

detta perspektiv på mottagarmedvetenhet. Arbetsmetoden för att jobba med mottagare kan syfta på 

en fiktiv mottagare, en generell mottagare. Det betyder inte att eleverna inte lär sig skriva 

mottagarmedvetet men det framställs inte i kursplanen att det ska ske i ett socialt kommunikativt 

sammanhang.   
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6.3.2 Genreskrivande och skrivprocess 
I kursplanen framställs tydligt att de texttyper som eleven ska kunna hantera är berättande och 

utredande texter. Enligt Ivanič handlar skrivandet om att kunna anpassa skrivandet så att det är rätt 

språk till rätt texttyp (Ivanič 2004, s. 233). I kursplanen formuleras det som att eleven ska kunna 

skriva ”... anpassat efter situationen...” (Skolverket 2000). Att anpassa efter situationen tolkar jag 

som att det kan stämma överens med Ivanič beskrivning av hur skrivandet ska gå till i 

genreskrivande som skrivdiskurs. Det är bl.a. sociala faktorer som inkluderas i skrivsituationen och 

som påverkar de språkliga dragen i de olika texttyperna (Ivanič 2004, s. 232). Jag tolkar det som att 

skrivandet som eleverna får tillgång till via kursplanen är ett skrivande där eleverna ska anpassa de 

olika texttypernas språkliga drag utifrån de olika syften och kontexter de skrivs för. Jag menar att en 

berättande text skrivs inte för samma syfte eller i samma kontext som en utredande text gör. Det 

innebär två olika uppgifter med två olika syften. 

     Genreskrivande i kursplanen kan också syfta på ett genreskrivande med syfte av att uppnå en 

idealisk exempeltext. Eleverna skriver genom att imitera men kan, om det görs i ett sociokulturellt 

perspektiv, även sätta sin personliga prägel på texten som har sitt ursprung från samspelet med 

andra (Hoel 1997, s. 34). Detta perspektiv kan eller kan inte prägla elevens skrivande inom genrer. 

Jag menar att det är ett perspektiv och förhållningssätt som inte hör till målen eller betygskriterierna 

men som mycket väl kan ske. Utifrån Ivaničs beskrivning av genre som skrivdiskurs så hör 

genreskrivande till ett socialt sammanhang (Ivanič 2004, s. 232). De sociala faktorerna kan främst 

ingå i skrivandet av genre om eleven får tillfälle att fördjupa sig i olika texter som hör till dennes 

valda studieinriktning. Där kan de komma i kontakt med genrer som inte är, vad Hellpong och 

Ledin kallar för skolinterna genrer. De får istället tillgång till de mer verklighetsförankrade genrerna 

där inga genrer framställs vara skrivna inom så strikta och tydliga ramar som de skolinterna är 

(Hellspong & Ledin, s. 29).  

     Då kursplanens formuleringar kring skrivprocessen kan innebära både det kognitiva samt 

praktiska perspektivet på skrivprocess menar jag att eleverna får tillgång till ett skrivande som 

utvecklar både skrivandet och medvetenheten kring sitt egna skrivande. Ivanič påpekar dock att 

skrivprocess i form av det praktiska perspektivet egentligen bara leder till kunskaper om hur det går 

till att nå fram till en färdig text (Ivanič 2004, s. 231). Men då kursplanen visar på båda 

perspektiven så innebär det, som kognitiv skrivforskning har visat, att även skribentens 

tankeutveckling visas som ett resultat av skrivandet. Dvs. medan eleven skriver sker nya 

tackeutvecklingar som i sin tur visas i skrivandet (Hoel 1997, s. 14). Eleven utvecklar också nya 

kunskaper under skrivandets gång som i sin tur förs fram i skrivandet (Bjar 2006, s. 330). 
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     Eleverna får, utifrån min tolkning av kursplanen, till sig alla dessa delar som rör skrivprocess. 

Rent praktiskt kan skrivandet kanske mer visa resultatmässigt på en väl genomarbetad text som 

eleven har åstadkommit och som Ivanič påpekar så handlar skrivprocess oftast i slutändan om att nå 

fram till en färdig produkt, dvs. en väl skriven text (Ivanič 2004, s. 231). Det utesluter inte, menar 

jag, de kunskaper eleven kan få om sitt egna skrivande som det kognitiva perspektivet 

tillhandahåller.

6.3.3 Kursplanen och sociokulturellt perspektiv
De skrivdiskurser som främst hör till den sociokulturella teorin får inte eleverna tillgång till genom 

det kursplanen innehåller. Det innebär att eleverna inte får tillgång till ett skrivande som de 

skrivformer som sociala praktiker och sociopolitiska skrivdiskurserna innehåller. Jag tolkar Ivaničs 

presentation av de skrivdiskurser som ingår i kursplanen, dvs. genreskrivande, färdighetsskrivande, 

skrivprocess och kreativt skrivande som skrivdiskurser som antingen att det handlar om ett 

skrivande för att nå fram till en färdig text eller att skribenten är utgångspunkten i skrivandet. Andra 

yttre sociala faktorer där skrivandet sätts i förhållande till t.ex. omvärlden, som i sociopolitisk 

skrivdiskurs, finns inte med i kursplanen. 

     Främst får eleverna inte tillgång till ett skrivande där meningen med skrivandet är bundet till ett 

socialt syfte (Ivanič 2004, s. 234). De går också miste om ett skrivande som innebär att det 

skribenten då blir medveten om dvs. den roll denne har i sitt skrivande och kan agera som 

motståndare till den normativa bild av omvärlden som vanligtvis framställs (Ivanič 2004, s. 238). 

Detta perspektiv på skrivande erhålls sociopolitisk skrivdiskurs. 

     Inom skriftbruksforskning (New Literacy) handlar det om att forska kring hur skribenterna 

använder sitt skrivande till att t.ex. skapa olika roller eller strukturera sin omvärld vilket hör till den 

sociopolitiska skrivdiskursen. Denna forskning sker främst i akademiska miljöer (Blåsjö 2006, s. 

45). Att forskningen om detta främst sker i akademiska miljöer menar jag tyder på att denna 

skrivdiskurs främst blir framhävd i högre utbildningar än på gymnasienivå.   

     Genom att kursplanen framhäver fler än en skrivdiskurs finns ett sociokulturellt koppling mellan 

de olika skrivformerna som framställs i kursplanen. I sociokulturellt teori betraktas inte skrivandet 

som en isolerad aktivitet utan skrivandet sker i bestämda diskurser som i sig innehåller 

konventioner och regler som gäller för skrivandet i just den specifika diskursen. I diskursen finns de 

sociala och kulturella arv som individen möter. Kulturen bär med sig de bestämda konventioner och 

praxis som skribenten möter i skrivandet men som individen även är med och påverkar (Hoel 1997, 

s. 30). Jag tolkar detta som att kursplanen kan betraktas vara sociokulturellt förankrad i och med de 
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skrivdiskurser som framhävs i kursplanen. De skrivkonventioner och regler som eleverna möter i de 

olika skrivformerna är förankrade till den kultur de befinner sig i. Eleven, eller kanske främst 

läraren, kan bidra till att förändra de konventioner och regler som finns i kulturen genom att t.ex. 

lägga ett sociokulturellt perspektiv på skrivundervisningen. Däremot framhävs inte någon direkt 

arbetsmetod i kursplanen kring detta. För att detta ska framgå behöver kursplanen framhäva den 

sociopolitiska skrivdiskursen. Jag tolkar Ivaničs presentation av sociopolitisk och sociala praktiker 

som skrivdiskurser som att hon vill lyfta fram att skribenten själv. Framför allt i sociopolitisk 

skrivdiskurs, kan skribenten välja själv hur denne ska uttrycka sig för att beskriva verkligheten 

annorlunda än vad normen gör. I teorin låter det som att den kultur som individen socialiseras in i 

genom bl.a. språket, gör att valen inte finns där. Men samtidigt ingår i sociokulturell teorin ett 

dynamiskt förhållande mellan individ och kultur, där även individen kan ändra kulturen, vilket 

också är syftet i en sociopolitisk skrivdiskurs.  Det sociokulturella perspektivet framhävs i 

kursplanen genom att det finns olika skrivdiskurser i kursplanen, men huruvida elever eller lärare 

förankrar ett sociokulturellt skrivande framhävs inte.
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7 Sammanfattning och slutsatser
Jag sammanfattar resultaten av min undersökning genom att besvara frågeställningarna som 

nämnde inledningsvis.  

Mina frågeställningar är:

• Vilken eller vilka skrivdiskurser premieras i kursplanen för Svenska A på gymnasiet?

• Vad är det för skrivande som eleverna får tillgång till och vad är det de missar?

•  Framställs någon form av skrivande som viktigare än någon annan i kursplanen?

De skrivdiskurser som premieras i kursplanen är färdighetsskrivande, kreativt skrivande, 

skrivprocess och genreskrivande som skrivdiskurser. Det innebär att kursplanen förhåller sig till ett 

sociokulturellt perspektiv till den grad att den innefattar flera olika diskurser med respektive 

gällande konventioner, regler och praxis. Däremot visar min undersökning att det inte framhävs 

skrivdiskurser som innebär ett skrivande som sätts in i ett större socialt och sociopolitisk perspektiv. 

Dessa skrivdiskurser presenterar ett sociokulturellt perspektiv på skrivande, vilket inte eleverna, 

utifrån kursplanen, får tillgång till. 

     Min undersökning visar att eleverna, utifrån kursplanen får tillgång till ett skrivande som 

innefattar korrekthet i grammatik och meningsbyggnad. De får tillgång till att skapa olika texttyper 

där även en lucka finns för att kunna nå de genrer som finns utanför skolan, inte bara de skolinterna. 

Eleverna får tillgång till en skrivform som kan utveckla dels deras kognitiva förmåga som rör 

skrivande främst i form av att de blir medvetna om deras inre skrivprocesser och dels genom att nå 

en väl genomarbetad text genom bl.a. revidering och omläsning. Dessutom visar kursplanen, genom 

min undersökning, att de får tillgång till skrivformer som utvecklar deras tänkande och lärande bl.a. 

genom friskrivning som skrivstrategi. De får också tillfälle att skriva med utgångspunkt från sig 

själva med hjälp av deras kreativitet och erfarenheter och därigenom skriva narrativt. Det visar på 

att de får en skrivform till sig som betraktar skrivande som  ett nöje.

     Min undersökning visade också att den skrivdiskurs som framhävdes främst var 

färdighetsskrivande. Den förekom i alla delar av kursplanen, dvs. både i målen eleven ska uppnå 

samt för varje betygsnivå i betygskriterierna.
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7.1 Slutsatser
De slutsatser jag kan dra utifrån undersökningens resultat är att kursplanens innehåller olika 

skrivdiskurser vilket ger eleverna tillgång till olika former av skrivande och där framför allt ett 

skrivande som pekar mot en förberedelse för högre studier framhävs mest. Detta innebär att de 

skrivkunskaper som anses vara mest väsentlig är en skrivkunskap som handlar om att kunna skriva 

grammatiskt korrekt med rätt meningsbyggnader. Texterna blir då framställda korrekt med 

hänseende till språkets korrekta grammatiska form och eleven kan lättare producera texter som är 

anpassade för högre studier. 

     Skrivande som handlar om att sätta skrivande in i större sociala, kulturella och politiska 

sammanhang tar inte en plats i kursplanen. Eleverna får alltså inte tillgång till skrivformer där de 

själva kan välja sin roll som skribent eller själva, genom språket tydliggöra de normer och 

värderingar som dominerar i deras omvärld. De får inte tillgång till verktyg som gör att de kan 

representera andra normer och värderingar som inte vanligtvis förs fram. 

     Överlag visar undersökningen att det saknas ett sociokulturell perspektiv på skrivande i 

kursplanen. Den mottagarmedvetenhet som framhävs i kursplanen visar sig inte vara av samma 

form som sociokulturell teori ställer sig till. Interaktionen mellan sändare och mottagare som ska 

leda till utveckling av tänkande och kunskaper och som sätter läsaren som en aktiv deltagare i 

skapandet av texten. Detta framställs inte i kursplanen. Där riktar sig snarare en 

mottagarmedvetenhet till att skribenten ska vara medveten om läsaren under skrivandets gång, men 

inte behöva interagera med denne. Även om skrivandet inte sker isolerat så visar undersökningen att 

skrivandet som kursplanen framhäver är riktad mot individen snarare än mot individen som 

deltagare i ett socialt sammanhang. Som skrivforskningen har utvecklats har inte föreställningen om 

skrivandet i skolan följt efter. Det individcentrerade perspektivet finns kvar vilket forskningen har 

lämnat för att utveckla skrivforskning och skrivteori mot skrivandet och de yttre faktorerna.   

     Jag tycker mig ändå se att kursplanen visar på en bredd genom att framhäva olika skrivformer 

som eleverna får tillgång till. Det betyder att de får tillgång till olika skrivformer och en bra grund 

till deras fortsatta skrivande i sin utbildning. Även om det främst är färdighetsskrivande som 

framhävs så möter de andra skrivformer som ger dem möjlighet att skriva utifrån sig själva snarare 

än utifrån grammatiska regler och skrivkonventioner. De får även möjlighet till att lära sig mer om 

sitt egna skrivande genom skrivprocess och kan utifrån det utveckla sitt skrivande. Kursplanen för 

svenska A ger möjlighet för eleverna att pröva på, lära sig och utveckla vitt skilda former av 

skrivande vilket leder till en bred skrivkompetens. Den tyder dock främst på att eleverna ska lära sig 
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att skriva i en form som är anpassad för högre studier vilket jag ser som att kursen Svenska A är, i 

skrivsammanhang, främst till för att förbereda eleverna för studier på högskola och universitet. 

7.2 Fortsatt forskning
Då denna undersökning byggde på kursplanen för Svenska A så kan även samma undersökning på 

kursplanen för Svenska B göras, då båda är kärnämneskurser. Till nästa år (2011) kommer nya 

läroplaner och kursplaner för gymnasieskolan. Samma metod och teori kan användas i dessa 

kursplaner och där kan även en jämförelse göras mellan de gamla och nya kursplanerna. De nya 

kursplanerna kanske innehåller samma skrivdiskurser eller så kan nya ha tillkommit. 

     Forskning om kursplanens innehåll i förhållande till hur undervisningen i skrivande ser ut kan 

vara en berikande och kompletterande forskning till uppsatsens innehåll. Kursplanen framställer 

inte hur undervisningen ska vara, den är fri för läraren att forma, vilket kan leda till att eleverna får 

andra perspektiv på skrivande och ta till sig andra former av skrivande än som framhävts i min 

undersökning av kursplanen i kursplanen.

7.3 Styrkor och svagheter
Många delar av resultaten jag kom fram till i min undersökning kunde ha utvecklats om jag även 

hade använt mig av observationer som metod. Utifrån det hade jag kunnat se hur skrivdiskurserna 

som framhävs i kursplanen tar sin form i undervisningssammanhang i klassrummet men även hur 

eleverna tillgodogör sig dessa kunskaper och använder skrivformerna. Kursplanens delar som berör 

läsning hade kanske gett ett mer riktad perspektiv mot skrivande i sociokulturell form då läsning till 

viss mån hör ihop med skrivande i detta perspektiv. Kanske fler skrivdiskurser hade kunnat utrönas 

ur kursplanen. Däremot kanske heller inte detta hade gett definitiva svar. Även om jag satt läsning 

och skrivande i samband med varandra så skulle jag inte se hur sambandet ser ut i 

undervisningssammanhang. Det är dessa delar jag inte kunde komma åt med min valda metod.
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Bilaga 1

Ur: Kursplan för SV1201 – Svenska A Gymnasieskolan

Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall

1. kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är 

anpassat efter situationen och mottagaren

2. kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv 

och för den valda studieinriktningen

3. kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande

4. kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 

skillnader mellan talat och skrivet språk

5. kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap från biblioteket och 

databaser samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella sammanhang 

med hänsyn till mottagaren.

Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig i skrift av grundläggande regler för 

språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk.

Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med andra.

Kriterier för betyget Väl Godkänt
Eleven skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som utredande texter där tankegången klart 

framgår.

Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess går till.

Kriterier för betyget Mycket Väl Godkänt
Eleven använder såväl i tal som skrift stilmedel som är effektfulla och slående och anpassar sitt 

budskap så att det både berör och förstås av mottagarna.

Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina teoretiska kunskaper om språk 

och litteratur. (Skolverket 2000).
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