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Sammanfattning

Syftet med examensarbetet är att undersöka gymnasieelevers attityder till skrivande i skolan. 

Det görs i studien sex kvalitativa forskningsintervjuer med elever vid ett mellansvenskt IT-

gymnasium. Huvudresultaten i studien är att attityderna till skrivande i sig är ganska positiva. 

Men när det gäller skrivande i skolan är eleverna inte lika positiva. Eleverna känner press och 

stress inför skrivuppgifter och att de ibland är kritiska till de ämnen de får skriva om och till 

skrivuppgifternas utformning. Eleverna får också otillräcklig hjälp för att utveckla skrivandet. 

Vidare visar studien att eleverna behöver tycka att det är intressant och meningsfullt att skriva 

för att känna det engagemang och den motivation som krävs för att de ska kunna utveckla sitt 

skrivande. Studien åskådliggör också att det råder en avsaknad av undervisning i skrivande 

vilket gör det svårt för eleverna att utvecklas. De behöver exempelvis grundlig undervisning i 

skrivstrategier, det vill säga exempelvis lära sig hur man disponerar och bearbetar en text. 

Eleverna gör i stor utsträckning skrivuppgifterna individuellt och lägger dem i lärarens mapp. 

Därmed uteblir till exempel viktiga diskussioner både i grupp och i helklass. Det kollektiva 

lärandet saknas. 

 

2



Abstract
The purpose of this examination paper is to examine high school student’s attitudes to writing 

in school. The study contains six qualitative interviews with students at a Swedish IT-high 

school. The head results of the study are that the attitudes to writing are rather positive, but 

when it comes to writing in school the students are not that positive. The students get 

distressed and feel like they are under pressure when they are about to deal with a writing 

task. Sometimes they are critical to the subjects they are to write about. They are also 

sometimes critical to the way the tasks are designed. The students do not get enough help to 

develop their abilities to write. The study also shows that it is important that the students find 

writing interesting and meaningful; otherwise they do not get motivated and engaged. This 

will prevent them to develop as writers. The study illustrates that it exists a lack of teaching 

when it comes to writing. This makes it even harder for the students to develop. They need to 

be taught how to for instance arrange their texts. It also seems like the students does 

everything individual. It is important that the class works together as a group and that they 

discuss the texts they write.     
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Inledning

Kommentarer som ”Varför får vi aldrig göra något roligt?” och ”fan vad tråkigt” har ofta 

fällts när jag delat ut skrivuppgifter under min VFU. Eftersom ett av de ämnen jag ska 

undervisa i är svenska blir det oundvikligen ganska många skrivuppgifter.

Det är med stor sannolikhet många lärare (inte bara i svenska) som tycker att det kan 

vara svårt att motivera eleverna att skriva. Men vad beror detta problem på? Gillar inte 

svenska elever att skriva? Att låta eleverna själva komma till tals och berätta om vad de 

tycker om att skriva är att ta ett första steg mot att kunna motivera eleverna att skriva. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka gymnasieelevers attityder till skrivande i 

skolan.

I kursplanen för Svenska B står bland annat att eleverna efter avslutad kurs ska ”kunna 

förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar 

samt kunna dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga 

och anpassade till målgrupp och syfte”1. Vidare står det att eleverna ska ”ha utvecklat 

skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande 

studier och arbetsliv”.2 Dessa formuleringar ger läraren ett stort ansvar och en frihet att 

själv utforma undervisningen så att eleverna når målen. Det finns ju inga specifika krav 

på vilka typer av texter eleverna bör kunna hantera. Det är därför intressant att se vad 

eleverna verkligen skriver i skolan, och vad de tycker om skrivandet. Finns det en negativ 

inställning, eller är kanske eleverna i själva verket positivt inställda till skrivande? 

1 Kursplanen för Svenska B sidan 2. Finns på www.skolverket.se
2 Kursplanen för Svenska B.
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Syfte och frågeställningar

Problematisering

Skrivuppgifter är något som de flesta lärare på gymnasienivå på ett eller annat sätt 

kommer i kontakt med, och det är rimligt att anta att många lärare instämmer i att det 

ibland är svårt att motivera eleverna att skriva.  Det är då viktigt att belysa vilka attityder 

elever har till skrivande. Känner man till vilken inställning eleverna har till att skriva är 

chansen stor att det är enklare att motivera dem. Om man som lärare exempelvis utgår 

från att alla elever älskar att skriva väljer man med stor sannolikhet ett annat upplägg än 

om man utgår från att det finns åtminstone några elever som tycker att det är lite halvtrist 

eller rent av urtråkigt och jättejobbigt. Dessutom är det så att om man vet vad eleverna 

verkligen tycker har man en större chans att kunna förändra och på så sätt göra 

undervisningen mer intressant. Att kunna anpassa undervisningen till de individer man 

har framför sig är alltid en förutsättning för att skapa en bra grund för undervisning.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers attityder till skrivande i 

skolan. Detta syfte har jag försökt att bryta ner i tre frågeställningar och till dessa finns en 

rad följdfrågor.

Frågeställningar

Vilken attityd har eleverna till skrivande?

- Tycker de att det är roligt eller tråkigt att skriva?

- Varför är det roligt eller tråkigt att skriva?

- På vilket sätt är det tråkigt eller roligt? 

Vilken typ av texter skriver eleverna?

- Hur ser en typisk skrivuppgift ut? 

- Skriver de reflekterande fria texter eller är uppgifterna hårt styrda?

Får eleverna hjälp att utveckla sitt skrivande och hur ser den hjälpen ut?

- Diskuteras texterna som skrivs med läraren eller eleverna sinsemellan?

- Finns det tid för reflektion över egna uppgifter eller går man snabbt vidare till 

nästa uppgift?
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Synsätt på lärande

Viktigt att se helheten

Arfwedson & Arfwedson3 diskuterar i boken Didaktik för lärare varför vissa lärare 

lyckas bättre än andra. Där hänvisar de till en studie där man under fyra år följde och 

studerade tjugotre lärare, som alla undervisade på mellanstadienivå. I studien intervjuades 

vid upprepade tillfällen både lärare och elever. En av de intervjufrågor som ställdes till 

eleverna i studien löd: ”Om du skulle ringa hem till en kamrat, som varit borta idag 

(under den här lektionen), och beskriva vad ni gjort och vad ni lärt er idag, vad skulle du 

säga då?”4. Det visade sig att de lärare vars elever svarade precist ofta inledde lektionerna 

med att förklara vad man under lektionerna skulle göra och varför. De beskrev också hur 

eleverna eventuellt skulle kunna ha nytta av det man skulle öva på även i andra ämnen.

Det här är mycket viktigt att tänka på som lärare oavsett i vilket ämne man undervisar. 

Får man eleverna att se helheten, förstår eleverna också i vilken kontext de löser de 

uppgifter läraren ger dem och chansen är större att de tycker att studierna blir 

meningsfulla och roliga. Vet eleverna vart de ska är det större chans att de kommer fram. 

Social konstruktivism

I detta examensarbete tar jag avstamp i den kunskapssyn som bland andra Olga Dysthe5 

kallar för social konstruktivism. Konstruktivism innebär att kunskap skapas eller 

konstrueras på nytt av varje enskild individ. Kunskapen vävs samman med individens 

tidigare kunskaper och erfarenheter och kommer därför att variera beroende på vem det 

är som lär sig. Social konstruktivism innebär att kunskap eller lärande är något som 

skapas av en social grupp.6 Även om lärande är någonting som sker kollektivt ”måste 

individen själv bygga upp, eller konstruera, sina mentala föreställningar om sig själv och 

världen” skriver Sten-Olof Ullström7 i ”Den sociala och meningsskapande människan”. 

Han fortsätter resonemanget så här:

3 Gerd B. Arfwedson är fil.dr i pedagogik och tidigare verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm. Gerhard 
Arfwedson är lektor och tidigare verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm. (källa: http://www.hlsforlag.se 
hämtad den 10 oktober 2006) 
4 Arfwedson & Arfwedson 2002:47
5 Fil. Dr. i språkvetenskap vid Universitet i Bergen. (källa: www.skardeuseducation.se hämtad den 10/10 2006)
6 Dysthe 2005:47 
7 Doktor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet (källa: www.kau.se hämtad den 10/10 2006)
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Fastän vi ständigt lever under social påverkan och på olika sätt är utsatta för vad som kan 

betecknas manipulation från den omgivande världen, har vi alltid ett större eller mindre 

frirum, inom vilket vi själva bestämmer vad vi ska tycka och tänka. Lärandet hör därför 

ihop med människans emancipation och är intimt förknippat med demokratiska 

samhällsideal. Men, åter, utan att leva bland de andra och ta del av deras främmande 

perspektiv och utan att tvingas kommunicera sin bild av världen till dem, kan processen 

inte äga rum. Lärande innefattar därför ett engagemang. Det innebär att man interagerar 

med andra och att man på så sätt involverar sig i en social och kulturell process.8 

Lärande skapas alltså både kollektivt och individuellt. Det behövs både social påverkan 

och eget engagemang för att lärandeprocessen ska kunna äga rum.

Dysthe menar att vilken syn man har på språkets funktion vid lärande skiljer sig åt 

beroende på vilken kunskapssyn man har. Hon säger också att om lärarna lägger 

tyngdpunkten på socialt samspel i undervisningen kommer de att hjälpa eleverna att 

”både tillägna sig brottstycken av andras människors strukturer och göra kunskapen till 

sin egen.”9 . 

Synsättet leder till att språket hamnar i centrum och blir vårt viktigaste redskap för 

kommunikation. Denna syn på kunskap har sina rötter i Vygotskijs10 syn på tänkande, 

som Gunilla Lindqvist11 skriver om i Vygotskij och skolan. Vygotskij säger att ”tänkandet 

förlöper i språket”.12 Med det menar han att språk och tänkande är nära förknippat med 

varandra. Han säger inte att de är identiska, utan snarare att förhållandet dem emellan är 

komplext. Vidare säger han att ”samband mellan tänkande och språk etableras under 

barnets utveckling” 13 och att ingen utveckling av språk eller tänkande sker utan social 

kommunikation.14

Dysthe säger att när det gäller just förhållandet mellan språk och tanke har forskarna 

fördelat sig på tre kategorier. De som hävdar att språk är en form av tänkande (att 

tänkandet är beroende av ett språk eftersom vi tänker genom språket), de som hävdar att 

språket endast förmedlar tankar (som en sorts kärl vi fyller upp med tankar) och de som 

menar att språket är ett centralt redskap som hjälper tänkandet. Dysthe menar vidare att 

8 Ullström 2004: 14ff.
9 Dysthe 2005: 47
10 Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) var en rysk marxistisk psykolog och pedagog, verksam från åren före 
revolutionen fram till sin död 1934. Hans teorier var länge okända utanför Ryssland, men har fått allt större 
spridning det senaste årtiondet bland psykologer och pedagoger världen över. (Källa: Gunilla Lindqvist (red))
11 Fil.dr i pedagogik. arbetar som forskarassistent vid Karlstads universitet. (Källa: Gunilla Lindqvist (red))
12 Lindqvist (red.) 1999: 133
13 Lindqvist (red.) 1999: 133
14 Lindqvist (red.) 1999: 133
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den viktigaste distinktionen för klassrummet är om vi anser att språket bara är ”tankens 

kläder” eller om vi tror att tanken faktiskt utvecklas genom språket.15 Det är den 

sistnämnda uppfattningen som Dysthe med avstamp i Vygotskijs teser har, och som jag 

utgår från i mitt examensarbete. Denna uppfattning delas också av många forskare idag. 

Många forskare är också överens om att skriftlig och muntlig kommunikation i 

allmänhet är mycket viktigt i det kollektiva lärandet.

 

Skrivandet i tänkande och lärande

Fri skrivning

Dysthe menar att skrivande är en viktig del i lärandet . Hon talar då om en typ av 

skrivande där skrivaren är fri från krav på genre och på att skriva korrekt. Detta skrivande 

brukar kallas för ”fri skrivning, utforskande eller expressivt skrivande”16 och har stora 

likheter med Vygotskijs begrepp ”inre tal”.17 Anledningen till att denna typ av skrivande 

kan generera kreativa tankar är att den ligger i ett ”övergångsstadium mellan tänkande 

och socialiserat tal”.18 Att skriva fritt, så till vida att man försöker koppla bort alla regler 

på att språket ska vara grammatiskt korrekt osv. och bara försöker få ner ord på ett papper 

är ett sätt att kunna fånga det som finns lagrat någonstans i långtidsminnet men som ändå 

inte är tillgängligt. Oftast är det skrivaren själv som är tänkt mottagare vid fri skrivning.19

Även om fri skrivning är ett erkänt bra sätt för att generera kreativa tankar, så passar 

inte denna metod alla. Vissa tycker om att prata för att kunna tänka, medan det alltså för 

andra fungerar bättre att skriva. Samtidigt kan det också vara så att det är sammanhanget 

som avgör vilken metod som fungerar bäst.

En variant av fri skrivning är loggbokskrivande, som förekommer i många varianter. 

Generellt kan man säga att en logg är ett slags dagbok där man för anteckningar under 

eller i slutet av en lektion. En logg kan också vara helt fritt reflekterande eller också styrd 

på så sätt att man ska reflektera kring något specifikt. Tyngdpunkten ligger på skribentens 

egna åsikter och tankar. I en logg är det inget som betraktas som rätt eller fel svar, utan 

meningen är att elevernas egna åsikter och reflektioner är viktiga eftersom de är just 

elevernas egna. 

15 Dysthe 2005: 89
16 Dysthe 2005: 90
17 Dysthe 2005: 90
18 Dysthe 2005: 90
19 Dysthe 2005: 90
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Två olika former av skrivande

Man brukar tala om två olika former av skrivande. Det som skiljer de två formerna åt är 

syftet med skrivandet. 

Det som de flesta förknippar med skrivande är skrivande i syfte att kommunicera. Men 

om jag ägnar mig åt fri skrivning för att exempelvis pröva idéer och utforska tankar samt 

för att reflektera och tänka kring ett ämnesområde innebär det alltså att jag skriver för 

mig själv, inte för andra. 20 Mitt syfte är därmed inte att kommunicera med andra, utan då 

använder jag istället texten som dialogpartner, som jag alltså exempelvis prövar tankar 

och idéer på. Det innebär att jag här har ett annat upplägg och förhållningssätt till 

mottagaren än när jag skriver för att lägga fram ett stoff på ett tydligt och klart sätt som 

när jag exempelvis ska skriva en tidningsartikel. Jag behöver med andra ord inte tänka på 

de formella kraven när jag använder skrivandet som ett tanke- och utforskningsredskap. 

Jag behöver heller inte bry mig om ifall andra kommer att förstå mig eller inte när jag 

skriver som ett led i en tankeprocess eller för att reflektera. Det viktiga är att det är 

meningsfullt för mig.21 Dysthe menar att den form av skrivande där man bl.a. skriver för 

att utforska tankar ofta kan vara ett första steg på vägen till kommunikativt skrivande. 

Hon förklarar detta med att om vi ska genomföra en skrivuppgift är det svårt att 

presentera eller förklara stoffet för andra om vi inte flera gånger har förklarat det för oss 

själva. Det är helt enkelt svårt för de flesta att direkt skriva en ”färdig” text. Därför, 

menar Dysthe, är utforskande skrivande viktigt ”både för kunskapsutvecklingen och som 

ett förstadium till kommunikation med andra.”22

Om jag istället skriver för att presentera, kommunicera eller beskriva ett ämne så att 

mottagaren på bästa sätt ska kunna förstå vad jag vill säga, måste jag lägga tyngdpunkten 

på att göra mig förstådd. Detta får också naturligtvis konsekvenser för textens form och 

innehåll. Jag måste exempelvis strukturera och organisera mitt stoff och vara observant 

på språknivå och form. Skrivandet blir då ”läsarbaserat eller mottagarorienterat”. 23 Olika 

genrer ställer olika krav och det gäller för skribenten att anpassa sin text efter detta. 

Anette Kronholm-Cederberg24 skriver i rapporten Om skrivandets villkor– unga 

människors berättelser om skrivandet i gymnasiet att elever på gymnasiet oftast skriver 

sina texter i syfte att kommunicera. De har ofta en tänkt mottagare, det vill säga en läsare. 

20 Dysthe 2005: 93
21 Dysthe 2005: 93
22 Dysthe 2005: 95
23 Dysthe 2005: 93
24 Assistent i modersmålets didaktik vid Åbo akademi (källa: http://www.vasa.abo hämtad den 10/10 2006)

10

http://www.vasa.abo/


Denna läsare är oftast en lärare. Vidare säger Kronholm-Cederberg angående 

gymnasieungdomars skrivande i skolan följande:

Ungdomarna skriver också sina texter med tanke på den respons som texten kan tänkas 

erhålla längre fram. Texten tar sig med stor sannolikhet olika uttryck beroende på om den 

är tänkt att bli en uppsats som bedöms av en lärare eller om texten skall läsas av 

flickvännen som ett textmeddelande på mobiltelefonen. Under det att texten blir till finns 

redan den kommande responsen i skribentens tankar; som en länk i den intertextuella 

kedjan blir yttrandet till med tanke på ett kommande yttranden. Vem läsaren är och hur 

förväntningarna ser ut beträffande responsen, varierar således beroende på skrivsituation 

och de kontextuella ramar som omger skrivsituationen. Samtidigt bär texterna på spår eller 

ekon av tidigare yttranden, både egna och andras yttranden i såväl muntlig som skriftlig 

form. i anslutning till exemplen ovan betyder det här att olika lärares tidigare respons på 

elevens texter har betydelse för utformningen av den kommande uppsatsen.25 

Eleverna på gymnasienivå har alltså förmågan att kunna målgruppsanpassa sina texter 

utifrån en tänkt läsare, enligt Kronholm-Cederberg. 

Rituella och strategiska språkhandlingar

Nils Erik Nilsson26 skriver i Skriv med egna ord att de språkliga handlingar elever utför i 

skolan kan betraktas som rituella språkhandlingar. Han menar att verksamheten i skolan 

ofta är inriktad på vad han kallar en diskursiv praktik som går ut på att ”eleverna ska öva 

kommunikativa färdigheter och inte kommunicera innebörder”.27 Nilsson ger exempel på 

två elever, en flicka och en pojke, som båda har skrivit en recension. Flickans text, menar 

Nilsson, liknar mer en recension än vad pojkens gör och blir därför troligtvis värderad 

som en väl utförd uppgift. Pojkens text däremot har nästan inga likheter med en recension 

och kommer i skolkontexten att betraktas som en inte så väl utförd uppgift. Det som 

skiljer texterna åt är att pojkens text kommunicerar på ett tydligt sätt, vilket alltså inte 

flickans gör. Nilsson menar att om vi skulle sätta in texterna i en kontext utanför skolan, 

där avsikten ofta är att kommunicera, skulle pojkens text antagligen framstå som mer 

lyckad än flickans. Nilsson säger att flickan övar sig på att skriva en recension och att 

hon därmed utför en handling som har tydliga strategiska och rituella drag. Nilsson 

skriver:

25 Kronholm-Cederberg 2005: 32
26 Universitetslektor i svenska språket vid Karlstads universitet
27 Nilsson 2002: 26
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För elever som inte genomskådar denna diskursiva praktik kan skrivande i 

skolan komma att upplevas som en paradox. Och de elever som inte 

förmår anpassa sig till denna övningstradition riskerar att få svårigheter i 

skolan.28 

 

Vidare menar Nilsson att skrivandet i skolan alltid har inslag av såväl strategiska och 

rituella som kommunikativa handlingar, men att någon av dem dominerar i olika 

sammanhang. Detta, menar han, hänger ihop med hur eleven uppfattar vad som är målet 

med skrivandet vid den specifika situationen.29 För att eleverna i skolan ska kunna 

genomföra en uppgift som i en skolkontext kommer att betraktas som väl genomförd 

gäller det alltså att eleverna kan och vill förstå vilket eller vilka inslag som dominerar i 

uppgiften i fråga. Det är viktigt att eleverna ser helheten och kontexten – vad uppgiften 

ska syfta till och varför de ska göra den.

Kjell Lars Berge30 skriver i Skolestilen som genre. Med påtvungen penna att 

skrivandet i skolan borde ha som mål att utveckla elevernas kommunikativa kompetens 

och att skolan borde se på skrivandet mer som en kommunikativ handling. Vidare menar 

han att examenssystemet omöjliggör detta mål eftersom den enda egentliga genren som 

testas i den norska studentexamen är skoluppsatsen som har sina egna mycket säregna 

kommunikativa villkor. Därmed blir skoluppsatsen den genre som dominerar 

skolskrivandet. Berge anser till och med att genren ”skolestil” (ungefär skoluppsats) har 

utvecklats till en egen institution.31  Berge ser också uppsatsskrivandet som ett medel 

eller en strategisk handling för att få goda betyg.32

 Annette Kronholm-Cederberg har Berges resonemang som utgångspunkt när hon 

skriver: 
Den strategiska och samtidigt skenbara kommunikativa handling som 

skolskrivandet rymmer leder till en rad bieffekter; eleverna skriver på 

uppmaning och inte av lust, eleverna skriver för ett bra betyg och inte för 

att utvecklas, eleverna skriver enligt de önskemål som han tror gäller för 

en viss lärare och så vidare.33

28 Nilsson 2002: 26
29 Nilsson 2002: 25f
30 Professor i nordistikk och litteraturvetenskap vid Universitetet i Oslo. (Källa: http://www.forskning.no hämtad 
den 11/10 2006)
31 Berge 1988: 137
32 Berge 1988: 54ff
33 Kronholm-Cederberg 2005: 74
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Kronholm-Cederberg berättar också om eleven Pia som bygger sina skrivstrategier på att 

imponera på läraren. Pia går så långt som att behaga och matcha den föreställning hon har 

om lärarens tycke och smak. Enligt Pia gäller det att undvika bestraffning i form av sämre 

betyg, genom att inte ge uttryck för attityder som inte stämmer överens med lärarens.34 

Pia säger själv angående detta:
”Om man vet hur läraren är, så kan det vara så att man skriver någonting 

som man vet att läraren tycker om. Man försöker på det viset, på något sätt 

skriva så bra som möjligt just för det ändamålet. Just när man skriver 

uppsats, då där försöker man använda på det viset svårare språk för att 

kanske imponera på läraren och därifrån få ett högre vitsord. Det är liksom 

ganska otänkbart för mig att skriva bara sådär utan att tänka på vad man 

får för vitsord. Man vet hur vissa lärare… man vet att det finns någon grej 

som de tycker om. Man vet att äldre lärare kanske inte vill ha någå såna 

här moderna grejer sådär. Så då vet jag att jag skriver inte om nåt sånt. 

Vissa uttryck kan ju vara sådär… jag har nu inga direkta exempel men nog 

vet jag att jag alltid tänker på vem som ska gradera texten. Vem som ger 

ett vitsord. Det är faktiskt skillnad mellan lärare. Inte är den nu så hemskt 

stor sådär, den blir större i och med att jag lär känna de här lärarna . Jag 

fick de här lärarna först i gymnasiet, så jag har ju inte känt dem. Men 

genom vad man nu har hört, genom vad man fått höra ganska mycket 

ryktesvägen om vad som är typiskt för olika lärare, så därigenom får man 

en uppfattning.”35    

Kronholm-Cederberg menar och belyser här att elevers texter är hårt styrda av på vilket 

sätt de tror att lärarna kommer att bedöma texterna, och de tenderar att anpassa texterna 

efter vilken smak de anser att varje enskild lärare har. 

Dysthe skriver om skillnader mellan det skrivna och det muntliga ordet och nämner då 

begreppet ”skriftens permanens”,36 som innebär att när man skrivit ner någonting står det 

kvar och är tillgängligt för en själv och för andra (om man vill), medan det muntliga ordet 

på ett sätt är borta när man sagt det och finns tillgängligt bara genom minnet eller en 

ljudinspelning.37 Detta, menar Dysthe, är eleverna medvetna om. Dysthe skriver:
I ett skolsystem där man alltid fokuserar på det som är fel, utvecklar 

många elever attityden att det är säkrast att inte fästa något alls på papper.

Denna medvetenhet kan förstås vara ett hinder i undervisningen.

34 Kronholm-Cederberg 2005: 74 
35 Kronholm-Cederberg 2005: 75
36 Dysthe 2005: 90
37 Dysthe 2005: 91
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Den nära utvecklingszonen

Den nära utvecklingszonen är ett begrepp som från början kommer från Vygotskij och som är 

viktigt i sammanhanget därför att det ofta har en central plats inom modern forskning inom 

skolan. 

Kortfattat menar Vygotskij att man i skolan är för fokuserad på vad eleven redan kan 

och på att bestämma den utvecklingsnivå eleven befinner sig på, i stället för att fokusera 

på möjligheterna av framtida lärande. Om eleven får vägledning och hjälp i samarbete 

med läraren eller med en annan elev kommer detta att främja lärandet, enligt Vygotskij. 

Man fokuserar då på vilken potential eleven i fråga har, i stället för att fokusera på vad 

han eller hon redan kan. Men för att ett sådant samspel ska främja lärandet måste 

utmaningarna ligga inom den nära utvecklingszonen.

Man använder oftast begreppet nära utvecklingszon när det gäller stöd för enskilda 

elever som har kommit så långt de kan utan hjälp och kan komma vidare endast genom 

hjälp från någon som kan mer än dem. 38 

38 Dysthe 2005: 55f
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Hur ser skrivandet ut i skolan?

Pedagogiska strömningar

När det gäller skriftspråkslärandet i de lägre årskurserna är de pedagogiska strömningar 

som dominerar i Europa och USA inspirerade av sovjetpedagoger och då främst 

Vygotskij. Dessa strömningar handlar till stor del om vad man brukar kalla ”förmedlad 

inlärning”. Förmedlad inlärning innebär att den vuxne ska vara en aktiv handledare och 

uppmärksamma barnen på det som på bästa sätt främjar deras utveckling och inlärning. 

Det här är en pedagogik som tar till vara på alla naturliga tillfällen och använder gruppen 

som instrument. Lärandet sker genom att barnen leker med varandra och genom att ta 

vara på barnens kreativitet.

 Denna pedagogik bygger på att man definierar den nära utvecklingszonen.

Att utveckla skrivandet

Kerstin Bergöö39 m.fl. skriver i Skrivutveckling och undervisning att många forskare har 

visat att skrivande i skolan ofta sker efter det att eleverna lärt sig något, ”… inte medan 

de lär eller för att lära, och att elever skriver framför allt för att värderas och så 

småningom betygsättas. Av detta lär sig eleverna framför allt att vara försiktiga så snart 

de känner sig osäkra.”. 40 Därmed blir alltså skrivandet på ett tidigt stadium för eleverna 

förenat med risktagande, och kan tidigt förknippas med risken att misslyckas. 

Många forskare, med Dysthe i spetsen, betonar därför vikten av att använda skrivandet 

som ett redskap för lärande. Genom att på ett tidigt stadium uppmuntra barnen att ta 

chanser, göra tankemässiga och språkliga experiment ger vi dem en chans att kunna 

använda skriften för att få fatt i sina tankar.

En annan sak talar för att använda skrivandet som redskap för lärande är att de elever 

som inte pratar så mycket inför klassen också får en chans att komma till tals. Samtidigt 

får också läraren en chans att ta del av deras läroprocesser på ett sätt som annars hade 

varit svårt, för att inte säga omöjligt.41 Det här kanske heller inte bara handlar om 

skrivande för lärandets skull. Man kan anta att skrivande generellt kan vara en bra kanal 

för blyga elever att ta plats och kommunicera i.

39Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid 
Högskolan Kristianstad (källa: http://www2.hkr.se hämtad den 14/10 2006) 
40 Bergöö m.fl. 1997: 18 
41 Bergöö m.fl. 1997: 19
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Själva grundidén som Bergö m.fl. har är att ”elever måste får skriva mera utan att 

värderas, bedömas eller betygsättas. I stället måste de få möta ett skrivande där de (via 

loggar, läsdagböcker, utkast) blir deltagare i en dialog där läraren och/ eller kamrater är 

deras partners.” 42

Sten-Olof Ullström skriver att elever överhuvudtaget får mycket få chanser i skolan att 

utveckla sitt skrivande. Han menar vidare att en god skribent blir man genom att ”skriva 

mycket och ofta och i så meningsfulla sammanhang som möjligt”.43 Han säger också att 

skrivandet är en form av lärande och att elever i svenska skolan skriver alldeles för sällan, 

för lite och när de väl skriver så gör de det på fel sätt. Det är, enligt Ullström, för mycket 

isolerade färdighetsövningar och kortfrågefylleri när man i själva verket borde öka det 

funktionella skrivandet.44

Ulla Brodow45 menar också hon att inte allt är väl beställt när det gäller skrivandet i 

skolan.46 Brodow hänvisar till Läs- och skrivkommiténs slutbetänkande (1997) och 

utbildningsinspektörernas granskning av läs- och skrivprocessen (1998). Vid skolbesöken 

upptäckte inspektörerna olika grader av stöd för läs- och skrivutvecklingen. I de miljöer 

där det fungerade bra och stödet var gott fanns personal som hade ”kunskap och visioner 

om människan som en språkande varelse och insåg vikten av språkutvecklingen hos varje 

individ”.47 Här ansågs det också viktigt att få respons, fast detta var inte alltid enkelt att 

genomföra. Det blev ofta trots goda ambitioner från lärarna endast elever eller föräldrar 

som gav feedback. De som oftast stod för dessa positivt stödjande miljöer var enstaka 

lärare och ibland ett arbetslag. Det som var mindre positivt i rapporten var att 

inspektörerna ofta fann ”ensidiga läromiljöer, som karaktäriserades av slutenhet, 

enstämmighet och tystnad, talängsliga elever och färdighetsträning i olika slags 

övningsmaterial. Inget eget skrivande”.48

Hur man blir bättre på att skriva

I Bergöö m.fl. hänvisas det till Stephen D. Krashen49 som i sin bok Writing, Research,  

Theory, and Applications bland annat ställer sig frågan varför lärare undervisar i 
42 Bergöö m.fl. 1997: 23
43 Ullström 2004: 31
44 Ullström 2004: 3
45Ulla Brodow har ett förflutet som språklärare, sfi-lärare och läromedelsförfattare i franska. Hon har också 
bedrivit forskning om internationella kontakter i grundskolan och är fil. dr i pedagogik. (Källa: 
www.studentlitteratur.se hämtad den 10/10 2006)
46 Brodow 2001: 125 
47 Brodow 2001: 125
48 Brodow 2001: 125
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skrivning på det sätt de gör. Han undrar till exempel varför förmågan att stava får så stor 

uppmärksamhet, när alla vet att förmågan att skriva är så mycket mer än att kunna stava. 

Den frågan besvarar Krashen ungefär på följande sätt: Lärare undervisar inte utifrån vilka 

teorier eller vilken forskning de stött på. De undervisar i stället på det sätt som de själva 

blivit undervisade. Vidare ställer Krashen också frågan vad man egentligen kan påstå sig 

veta om skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning. Krashen menar att:

• vi lär oss skriva på samma sätt som vi lär oss tala; genom att förstå skriftliga meddelanden –  

framför allt genom att läsa med lust och genom att bli förstådda.

• Det finns ett starkt samband mellan läsning (präglad) av lust och intresse) och skrivförmåga.

• Det finns ett starkt samband mellan att känna sig ”som en skrivare” och skrivförmågan. Den som 

inte känner sig som en potentiell skrivare blir inte bättre trots mycket läsning.

• Det finns inga samband mellan grammatikstudier och skrivförmåga.

• Effekten av instruktioner, d.v.s. undervisning i hur man skriver är ingen eller liten.

• Det finns ett samband mellan hög skrivfrekvens och skrivförmåga, d.v.s. att skriva ofta påverkar 

skrivförmågan.

• Gensvar under själva skrivandet utvecklar skrivförmågan.

• Rättning av färdiga skrivprodukter har ingen effekt på skrivförmågan.50

Bergöö m.fl. för ett resonemang som handlar om att det i skolan är för mycket 

språkövningar och att det i stället borde vara mer språkanvändning. Med detta menar de 

förenklat att språkbruket i skolan inte ska ske för språkbrukets skull utan som ett led i 

tänkande och tillkännagivande. De skriver vidare att svenskundervisningen länge i allt för 

hög grad har handlat om ”den rättande pennans pedagogik”.51 Det är många som hävdar 

att den gamla traditionen att ”rätta” texter är ett mycket effektivt instrument för att göra 

barn skrivhämmade.

Att läsa mycket är också en nödvändighet för att bli bättre på att skriva. Gunilla 

Molloy52 skriver i Reflekterande läsning och skrivning, som är en studie om elever på 

högstadiet, att de elever som inte läser böcker har det torftigaste språket. Molloy skriver 

vidare att majoriteten av dessa elever är pojkar.53 

49 Professor i utbildning vid the University of Southern California (källa: http://www.languagebooks.com hämtad 
den 14/10 2006)
50 Bergöö m.fl. 1997: 34
51 Bergöö m.fl. 1997: 37
52 Fil.dr i svenska, lärarutbildare på lärarhögskolan i Stockholm samt högstadielärare. (källa: 
www.studentlitteratur.se – hämtad den 22/10 2006)
53 Molloy 1996:17 
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Beskrivning av skolan

Undersökningen är utförd bland elever på ett fristående IT-gymnasium som ligger i en 

medelstor mellansvensk stad. På skolan går cirka 420 elever och där finns bland annat 

Entreprenörsprogrammet och IT-medieprogrammet. Det är ett relativt nytt gymnasium, i 
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våras tog skolans första elever studenten. De intervjuade går alla på IT-

medieprogrammet. 

På skolan är alla elever och lärare utrustade med en bärbar dator som gör det möjligt 

för dem att kommunicera via skolans nätverk. Detta är också en skola som är 

yrkesinriktad. Detta yttrar sig bland annat i att man inte har några ”vanliga” lektioner, 

utan istället två tre timmar långa arbetspass om dagen. Det ges inga läxor. Allt detta för 

att det ska likna arbetslivet så mycket som möjligt. Eleverna arbetar nästan uteslutande 

(förutom till viss del i vissa kärnämnen) i projektform och det innebär bland annat att det 

inte ges så mycket föreläsningar.

Undervisningsformen, att inte ge några läxor, arbeta i långa arbetspass och i 

projektform gör att det lämnas stort eget ansvar till eleverna.

Svenskundervisningen på skolan bygger mycket på att eleverna får hämta uppgifter 

som deras respektive lärare antingen lagt direkt i elevernas mappar i datorn eller så 

hämtar de dem i lärarnas mappar, också via datorn. Svenskundervisningen är alltså 

beroende av att skolans nätverk. När det gäller just skrivuppgifter som är det som är mest 

relevant för den här studien så får eleverna ofta en text via datorn med anvisningar om 

vad som ska göras. Instruktionerna eleverna får i samband med en uppgift kan variera. 

Följande exempel är för en svenskuppgift för år två som eleverna har fått hämta i lärarens 

mapp.
Referatskrivning

• Ta ut det viktigaste

• Skriv objektivt med egna ord! (ta inte med några egna värderingar)

• Skriv innehållstätt (uttryck mycket med få ord)

• Skriv med hjälp av källor

• Källan måste anges tidigt i referatet, dvs du skriver var du hittat informationen

Förnamn och efternamn på författaren

Artikelns titel (inom citattecken”)

Tidning datum eller nummer

• Använd referatmarkör för att läsaren inte ska glömma bort att det är ett referat

Vidare skriver…

… nämner

enligt…

…menar att

avslutningsvis skriver…

 Arbetsgång
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• Läs snabbt igenom och skaffa en uppfattning om innehållet

• Läs noggrant, samla nyckelord. Stryk under i texten eller skriv på ett papper vid sidan av.

• Bestäm längden på referatet 

• Gå igenom nyckelord! Är de tydliga?

• Skriv ett utkast 

Ange källan i inledningen

Skriv med egna ord.

• Bearbeta, skriv rent. Tänk på att dela in texten i stycken med hjälp av indrag.

Lycka till!

xxxxxxx (lärarens namn)
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De intervjuade eleverna

Den klass som de intervjuade eleverna går i är årskurs två på IT-medieprogrammet. Här 

följer en kort presentation av eleverna. De beskrivs ganska flyktigt och ytligt eftersom de 

är lovade anonymitet. Namnen är fingerade.

”Emma” bor centralt, nära skolan, men kommer ursprungligen från en kranskommun. 

Hon tycker om att skriva och skriver dagbok och mejlar på fritiden. 

”Stina” bor ca sex mil från skolan. Hon tycker att det är roligt att skriva. Hon brukade 

förr skriva mycket på fritiden, men gör det inte längre. Mejlar dock mycket.

”Maria” bor centralt. Skriver inte på fritiden. Brukade skriva noveller när hon var yngre, 

men tycker att hon inte har någon fantasi längre.

”Lukas” bor en mil utanför staden. Han tycker att det är ganska roligt att skriva och 

roligast är det om man får hitta på en ”story” helt själv. Mejlar och chattar på fritiden, 

skriver annars ingenting annat på fritiden. 

”Martin” bor centralt, nära skolan och gillar inte att skriva överhuvudtaget. Det är endast 

roligt att skriva om han får skriva ”oseriöst”. Skriver ingenting på fritiden.

”Svante” bor i en kranskommun tre mil från skolan. Han tycker om att skriva och skriver 

mycket på fritiden. Han skriver bland annat film-, bok- och musikrecensioner för ett 

magasin på Internet.
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Metod
Metodvalet, kvalitativa forskningsintervjuer, gjordes för att metoden skulle generera i 

uttömmande svar från eleverna och ge dem en chans att verkligen komma till tals och 

berätta om sina attityder till skrivande. En kvantitativ undersökning kändes uteslutet att 

göra eftersom syftet kräver att man går på djupet och gör en närläsning, eftersom det som 

eftersöks kan ligga dolt under ytan.

Urval

Jag valde att göra mina intervjuer med sex elever på en gymnasieskola i en mellansvensk 

stad i Sverige. Eleverna går alla i samma klass andra året på Medieprogrammet. En av 

anledningarna till att dessa elever valdes är att jag under min VFU undervisat i klassen 

och därför i viss mån lärt känna eleverna. Det finns därigenom vissa förkunskaper om 

vilka elever som eventuellt kunde förväntas vara positivt inställda respektive negativt 

inställda till skrivande. En av de utvalda eleverna var en person som kunde förutsättas 

vara mest negativt inställd till att skriva. Två av de utvalda (en pojke och en flicka) kunde 

förutsättas vara positivt inställda. Vilka attityder de övriga tre kunde tänkas ha till 

skrivande var det svårare att på förhand ha någon åsikt om. Jag valde alltså att intervjua 

sex elever, tre pojkar och tre flickor. Att tre elever av vardera kön valdes beror på att det 

ger en möjlighet att kunna säga något om eventuella skillnader eller avsaknad av skillnad 

i attityder i ett genusperspektiv.

Poängen med att intervjua elever som går i samma klass är att de alla (i alla ämnen 

utan tillvalsämnena) har samma lärare, vilket gör det möjligt att analysera om eleverna 

exempelvis upplever olika saker inom undervisningen och vad det eventuellt skulle 

kunna bero på. 

Valet att intervjua elever i just år två på gymnasiet beror på två saker: För det första är 

de mitt i studierna på gymnasiet och har därför en erfarenhet som elever i år ett saknar, 

och för det andra var intervjuerna tvungna att ske i den senare delen av vårterminen, och 

därför fanns det anledning att anta att elever som läser det sista året är stressade och 

upptagna och inte lika tillgängliga som de som går årskursen under. Genom att välja 

elever i årskurs två är chansen större att de har möjlighet att ta sig tid och svara så 

uttömmande som möjligt. 

22



Datainsamlingsmetoder

Intervjuerna har karaktärer av kvalitativa forskningsintervjuer eller djupintervjuer. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är till sin natur ”varken ett öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär”54, utan genomförs med hjälp av en intervjuguide. 

Intervjuguiden gjordes utifrån följande tre forskningsfrågor:

1. Vilken attityd har eleverna till skrivande?

2. Vilken typ av texter skriver eleverna?

3. Får eleverna hjälp för att utveckla sitt skrivande, och hur ser den hjälpen i så fall 

ut?

Till var och en av dessa frågor utarbetade jag enligt Steinar Kvales55 modell ett antal 

intervjufrågor56. Intervjuguiden presenteras nedan. 

54 Kvale 1997: 32
55 Professor i pedagogisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Århus universitet (källa: 
www.kommunikation.aau - hämtad den 10/10 2006)
56 Kvale 1997: 122
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Intervjuguide 

Tack för att du ville ställa upp på en intervju. Jag håller på med mitt examensarbete på 
lärarprogrammet vid universitetet i Karlstad och jag är nu intresserad av att veta hur 
gymnasieelevers attityder till skrivande i skolan och vad detta beror på. 

Jag ska först ställa en fråga som kanske är svår att svara på. Om du försöker minnas när du gick 
i grundskolan. Kommer du ihåg den första skrivuppgift du fick.

Forskningsfrågor Intervjufrågor

Vad tycker du om att skriva? Hur? På 
vilket sätt

Vad är skrivande för dig?
Vilken attityd har eleverna till skrivande?

Tänk dig in i att du skulle få en uppgift 
av mig nu där du ska skriva en 
uppsats på två sidor. Vi låtsas att du 
får två timmar på dig. Hur känner du 
inför detta?

Vad skriver du helst om? Brukar ni få 
skriva om det i skolan?

Skriver du på fritiden? Är det skillnad 
på det du skriver på fritiden och det du 
skriver i skolan. 

Vad skriver du om på fritiden? 
(dagbok, mejl osv.)

Vilken typ av texter skriver eleverna?
I vilken utsträckning använder du 
datorn när du skriver?

Tror du att du kommer att använda dig 
av skrivande när du gått färdigt 
skolan?

När du får en skrivuppgift i skolan, hur 
brukar den se ut? Hur ser en typisk 
skrivuppgift ut? Ge exempel på 
skrivuppgifter ni fått? Kanske APU-
rapport, loggbok, instruktioner och 
olika genrer. 

Har du skrivit loggbok? Vad tycker du 
om det?

I vilka ämnen får ni skrivuppgifter. Är 
det skillnad på en skrivuppgift i 
samhällskunskap och i biologi osv.

Brukar ni diskutera de texter ni skrivit? 
Hur ser sådana diskussioner ut? I 
helklass? Enskilt med läraren?
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Får eleverna hjälp att utveckla sitt Brukar ni få kommentarer av lärarna 
på de 

Skrivande och hur ser den hjälpen ut? Texter ni skrivit? Vad brukar 
kommenteras? Kommer du ihåg 
någon kommentar du fått på någon 
text?

Om du skriver en text i skolan. Vem 
skriver du då för?

Skulle du vilja bli bättre på att skriva?

Hur tror du att man blir bättre på att 
skriva?

Funderar du på att läsa vidare efter 
gymnasiet?

 

Tillvägagångssätt

Intervjuguiden är utformad utifrån tre forskningsfrågor som i sin tur är utformade utifrån 

syftet. Till varje forskningsfråga finns ett antal intervjufrågor. Det är dessa frågor som 

intervjuerna är baserade på. Innan intervjuerna med de utvalda eleverna genomfördes 

gjordes en pilotintervju med en elev i årskurs två på samma skola som intervjupersonerna 

i studien går i. Utifrån den intervjun drogs slutsatsen att man som intervjuare skulle 

kunna vara lite mer flexibel för att kunna få flyt i samtalet och haka på de spår som 

eleverna eventuellt kom in på (så länge dessa spår ändå hörde till ämnet i fråga). På så 

sätt skulle det kunna öppna upp för ett mer lättsamt samtal som ger större utrymme åt 

elevernas reflektioner. Det noterades också under pilotintervjun att det många gånger var 

svårt att få igång eleven i fråga när man till punkt och pricka följer intervjuguiden. 

Samtalet i pilotintervjun utvecklades så att en fråga i intervjuguiden gav en annan och det 

skulle därför bli onödigt omständligt att inte vara flexibel i upplägget. 

Förutom frågorna i intervjuguiden fanns det också en bank med följdfrågor att ta till 

för att få eleverna att utveckla sina svar.

Följdfrågorna var följande:

Vad hände och hur gick det till?

Hur kände du då?

(när var hur)

Kan du säga något mer om det?

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände?
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Har du fler exempel på detta? Eller ge exempel?

Vad tänkte du då?

 Har du själv upplevt detta?

Du menar alltså att…?

Är det så du upplever att…?

Utöver dessa följdfrågor föll det sig också naturligt att improvisera andra liknande frågor 

som inte stod i intervjuguiden. 

Vid intervjuerna användes en kassettbandspelare. Materialet gicks sedan noggrant 

igenom samtidigt som anteckningar fördes. De passager som senare med stor säkerhet 

skulle komma att användas i studien transkriberades, på övriga ställen där det var mer 

osäkert fördes bara noteringar för att dessa passager enkelt skulle gå att hitta om det 

skulle bli aktuellt. Banden finns arkiverade hos mig. 

När anteckningarna behandlades i datorprogrammet Microsoft Word gjordes detta 

med utgångspunkt i intervjuguiden. Detta för att kunna strukturera upp materialet kring 

forskningsfrågorna. Med hjälp av ”Infoga kommentar” i Word infogades kommentarer i 

marginalen om hur citaten senare eventuellt skulle användas. Detta arbetssätt gjorde att 

arbetet gick snabbt och smidigt.

Intervjuerna och skolan är anonymiserade, vilket också eleverna informerades om 

innan intervjuerna genomfördes. Syftet med det var dels att eleverna skulle känna sig 

trygga i att exempelvis kunna yttra negativa åsikter om en lärare utan att denne får reda 

på det, och dels för att skolan inte skulle riskera att få dålig publicitet.   

Intervjuerna skedde i elevernas eget grupprum, som är beläget i anslutning till deras 

klassrum. Denna lokal används kontinuerligt i undervisningen och därför borde eleverna 

känna sig både hemma och trygga i. Lokalvalet gjordes för att bidra till ett avslappnat 

samtal där båda parter kunde känna sig trygga.

Det lades vid intervjuerna stor vikt vid att om så behövdes få eleverna på gott humör 

och känna sig trygga i början av intervjuerna. Målsättningen var att försöka få eleverna 

att känna att det de sa var viktigt. Det var ett par av eleverna som inledningsvis hade 

något slags attityd och försökte svara så tufft och trotsigt som möjligt. Att på ett ärligt 

och vänligt sätt be dem att utveckla och förklara vad de menar kan vara ett bra sätt att få 

dem att anstränga sig för att svara så ärligt och uttömmande som möjligt. Eleverna 

informerades inledningsvis om att intervjun var frivillig och att de när som helst fick 

avbryta intervjun om de så önskade.
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Ett litet problem som uppstod var att det i början av intervjuerna verkade som om 

några av eleverna trodde att det förväntades av dem att de skulle tycka att skriva var 

roligt. Detta visade sig dock inte vara ett alltför stort problem då det senare i intervjuerna 

genom de förberedda frågorna ändå kom fram vad de verkligen tyckte. 

Reliabilitet

De resultat som presenteras i den här studien är på inget sätt generaliserbara. För att kunna 

säga något generellt krävs att man gör betydligt utförligare studier. Intervjuerna och 

observationerna som gjorts kan däremot ge fingervisningar och peka på problem som finns i 

skolan.

Intervjuerna fungerade överlag enligt planen. Det svåra låg i att försöka få dem att 

förklara och motivera sina åsikter. Detta kan bero på att ungdomar i deras ålder inte ännu 

har orden eller verktygen för att kunna uttrycka känslor ingående. Således är detta ett 

problem som är svårt att helt undvika. Samtalen blev ändå bra beroende på att det gick att 

skapa ett klimat där eleverna vågade säga sin åsikt. Ett ännu bättre resultat hade det 

förmodligen blivit om det i större utsträckning gått att komplettera intervjuerna med 

observationer.

Något som också noterades var att vissa elever talade mycket medan andra var mycket 

sparsamma med kommentarer. Detta kanske är lite av ett dilemma som också är svårt att 

göra någonting åt eftersom alla människor är olika. Sedan hade kanske en van intervjuare 

lyckats ännu bättre. Man fungerar ju också olika bra ihop med olika människor och ju 

mer van och professionell man är i intervjusituationen desto bättre blir man förmodligen 

på att uppmärksamma sådana saker. 
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Resultat och analys
I detta avsnitt kommer undersökningens resultat redovisas och analyseras. Detta görs med 

frågeställningarna och syftet som utgångspunkt.

Vilken attityd har eleverna till skrivande?

Är det roligt att skriva?

Av de sex elever som intervjuades var det bara en som uttryckligen enbart tyckte det var 

tråkigt och jobbigt att skriva. De övriga fem hade en mer eller mindre positiv inställning 

till skrivande. Det var tre elever som spontant hade odelat positiva attityder till skrivande. 

Allteftersom samtalen med eleverna fortgick uppkom saker med skrivande som även 

dessa elever tyckte var mindre positiva. Synpunkter som att det är svårt att välja ämne när 

man skriver och att tidspressen är jobbig var vanliga bland dessa. Andra synpunkter var 

att det är jobbigt när man måste ta reda på fakta innan man skriver och att det är roligt att 

skriva så länge man är intresserad av ämnet man skriver om.

Det framkom under samtalens gång att även de elever som spontant sade sig vara 

positivt inställda till skrivande inte hade en enbart positiv attityd till skrivande i skolan. 

Detta visade sig tydligast när de fick frågan om hur det skulle kännas om de i detta nu 

skulle få sig tilldelade en skrivuppgift. På denna fråga svarade eleverna uteslutande att de 

på ett eller annat sätt skulle känna sig stressade eller pressade.

Det förefaller vara så att de flesta av de intervjuade tycker att det är roligt att skriva. 

Det verkar också vara så att det är själva skolskrivandet som kan vara jobbigt. Eleverna 

nämner tidspressen och att de känner sig stressade som faktorer som gör skrivandet 

mindre roligt. Slutsatser man kan dra av detta är att det inte är själva skrivandet som är 

jobbigt, utan det man skriver om i skolan. Det skulle kunna vara ämnena de får skriva om 

eller uppgifternas utformning som bidrar till detta. Det är viktigt att vara engagerad i det 

man skriver, och det är antagligen just här det brister. När de får skriva om vad de vill, 

när de mejlar eller chattar för att ge några exempel, är de engagerade och tycker det är 

roligt. Detta engagemang verkar inte finnas på samma sätt när de skriver i skolan.  

I vissa fall verkar det faktum att man skriver i skolan vara det jobbiga. Skolmiljön är 

många gånger ganska stökig och högljudd och då är det svårt för eleverna att kunna 

koncentrera sig på det sätt som skrivandet kräver.  
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Vad är roligt med att skriva?

Det var vanligt att eleverna svarade att de tyckte att det var roligt att skriva, utan att 

kunna förklara vad som är roligt med det. En åsikt som flera av de intervjuade hade var 

att det är lättare att utrycka sig när man skriver än när man talar. Stina uttrycker det så att 

det är ”lättare att få ner sina tankar på ett papper. Mycket lättare än att prata rätt ut”. 

Vidare säger hon också att ”Det är väl svårt om man har mycket människor runt omkring 

sig att kunna uttrycka sig på samma sätt som man kan på ett papper. Då kommer allt ner, 

allt man tänker”. Hon säger också att hon känner sig friare när hon skriver därför att 

ingen lägger sig i. Svante är av liknande åsikt och säger bl.a. att ”man kan få ut mer som 

man kanske inte kan i ’klarspråk’ så enkelt”. 

En rimlig orsak till att Stina säger att hon känner sig friare när hon skriver därför att 

ingen lägger sig i kan vara att skrivande är en bra kanal för blyga elever att kommunicera 

i. Svante berör också detta när han säger att ”man kan få ut mer som man kanske inte kan 

i ’klarspråk’ så enkelt”. Dessa båda elever framstår kanske inte som direkt blyga, men 

heller inte några som tar stor plats i helklass. I just de här fallen kanske det inte direkt 

handlar så mycket om blyghet, utan mer ett konstaterande som görs av dessa elever som 

båda har en positiv syn på skrivande. Även om man inte är blyg är det en annan sorts 

kommunikation som sker genom skrivandet. Det kan snarare vara något som tillhör 

elevernas ålder som bidrar till att de är extra känsliga för att göra bort sig. Därför kan 

skrivande vara en bra uttrycksform i skolan i allmänhet och under gymnasieåren i 

synnerhet.

I teoriavsnittet diskuteras skriftens permanens och där beskrivs eventuella nackdelar 

med detta. Skriftens permanens kan ju också skapa möjligheter. I en klassrumssituation 

kan det för elever vara svårt att säga rakt ut vad de tycker och de kan alltid ändra och 

korrigera det muntliga ordet. Då kan skriften vara ett bra sätt att få sagt det man vill få 

sagt. Det är som Stina säger ”ingen som lägger sig i” och det faktum att man inte får 

någon omedelbar feedback kan ju göra att man vågar uttrycka sig ”rakare” som Svante 

säger. Man behöver inte omedelbart stå till svars för sina åsikter.

Vad är roligast att skriva om?

Åsikterna bland eleverna går isär ganska mycket när det gäller vad som är roligast att 

skriva om. Emma tycker att det är roligast att skriva bokrecensioner och ”små berättelser” 

– anekdotliknande historier som hon skriver i sina mejl till kompisar. Stina tycker att det 
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är roligast att skriva om åsikter i argumenterande texter. Maria tycker det är roligast att 

skriva om ämnen som hon kan identifiera sig med. Lukas tycker att det är roligast att 

skriva noveller. Och Svante skriver helst ”någon form av recension eller någon 

debatterande text”. Martin, till sist, tycker bara om att skriva om ämnet är ”oseriöst”. 

Martin är också den som har mest negativ inställning till skrivande, men det framkommer 

när han i intervjun pressas att utförligt förklara vad han menar att han ändå tycker att det 

kan vara roligt att skriva om han får göra det på sina villkor. Nedan följer ett utdrag ur 

intervjun med Martin:

I: Vad tycker du om att skriva?

Martin: Skriva dikt eller vaddå? 

I: Nja, vad som helst. Om jag säger skriva, vad tänker du då?

Martin: En uppsats tänker jag på.

I: Vad tycker du om att skriva uppsats då?

Martin: Det gillar jag inte överhuvudtaget.

I: Okej, vad är det du inte gillar i det?

Martin: Jobbigt.

I: Okej, vad är det som är jobbigt?

Martin: Skriva överhuvudtaget.

I: Att komma på någonting att skriva om eller…?

Martin: Nej det är inga problem men jag gillar inte att skriva bara.

I: Att det är… det är… ja okej då, men tänk om jag skulle säga så 

här då: Nu ska du inte få någon, men alltså om du skulle få en 

uppgift av mig: Nu ska du skriva en uppsats på två sidor och du 

får två timmar på dig. Hur känner du då liksom, om jag säger så?

Martin: Det beror väl på ämnet, ifall det är något tråkigt ämne eller inte. 

Ifall det är något kul kanske jag kan skriva och vara är kul i 

ungefär en halvtimme sen kan jag väl tröttna på det.

I: Ja okej. Har du något exempel på något ämne som är roligt att 

skriva eller så där?

Martin: Ja, oseriöst är ganska roligt att skriva om.

I: Som till exempel?

Martin: Tja, nu kan jag inte komma på något bra exempel, men.
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I: Alltså skriva lite mer humortexter, tänker du mer så eller?

Martin: Ja en historia eller något.

I: Som är lite mer oseriös, skruvad eller?

Martin: Ja.

Här kan man utläsa att det är just de skrivövningar som görs i skolan som Martin inte 

gillar. Om Martin behärskar att skriva humortexter så kan man nästan anta att han inte har 

det alltför svårt för sig när det gäller att skriva. Det är svårt att tänka sig att någon som 

avskyr att skriva i största allmänhet sätter sig ned och skriver en humortext. För övrigt är 

Martin en elev som har det relativt lätt för sig.

I bakgrundsavsnittet refereras det till Nilsson som jämförde två texter skrivna av en 

pojke och en flicka, där pojkens text var mer kommunikativ och skulle ha passat bättre i 

en kontext utanför skolan, medan flickans var mer anpassad efter de krav skolan ställer. 

Martins så kallade oseriösa texter skulle förmodligen också passa bättre i en kontext 

utanför skolan. Det är sällan, eller aldrig, som eleverna ges möjlighet att skriva 

exempelvis den typ av texter som Martin kallar oseriösa. Bara Martins ordval ”oseriös” 

antyder att Martin vet vilken typ av texter som lärarna premierar. För humortexter 

behöver ju egentligen inte vara oseriösa texter. Martin vet troligen av egen erfarenhet att 

den typ av texter han gillar att skriva inte bedöms som väl genomförda uppgifter och 

därmed drar han ett likhetstecken mellan humortexter och oseriöst. 

Det är förvisso på det viset att eleverna har skrivit uppsatser där ämnena varit ganska 

fria, men samtidigt är det förmodligen svårt att få en humortext att betraktas som en väl 

genomförd uppgift, kanske just för att den betraktas som oseriös. Sådana texter 

uppmuntras inte och det är då för eleverna detsamma som att de inte är önskvärda. 

Generellt har elever på gymnasienivå ofta lärt sig vad som gäller för att få bra betyg. Ett 

bra exempel på det är Pia57 som anpassade sina texter efter vad hon trodde att respektive 

lärare tyckte om att läsa om. Detta gjorde hon strategiskt och systematiskt för att få så bra 

betyg som möjligt. Även om Martin inte verkar ha som strategi att få bra betyg när han 

skriver så verkar han precis som Pia vara väl medveten om vilken typ av texter som 

uppmuntras och belönas med bra betyg.

Det finns ett starkt samband mellan att känna sig som en skrivare och skrivförmågan. 

Om skolan kan uppmuntra elever som Martin genom att låta dem att skriva utan att 

värdera texterna utifrån genre eller ämne, kan man kanske därigenom få dem att i viss 

57 se bakgrundskapitel
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mån känna sig som goda skribenter, eller åtminstone finna trygghet i att det de skriver 

duger. Då skulle det förmodligen vara enklare att få dem att tycka att det är roligare att 

skriva andra typer av texter också. 

Man kan också anta att också andra elever som liksom Martin tycker att det är tråkigt 

att skriva i skolan väljer att skriva så lite som möjligt. Det vore därför ett alternativ att 

som lärare vara mer lyhörd och anpassa skrivuppgifterna mer individuellt efter eleverna. 

Skriver man ofta får man träning i att skriva och utvecklar sitt språk. Detta leder 

följaktligen till att man blir man en bättre skribent.

Det var olika åsikter om vad som var roligast att skriva om. De texter de övriga 

eleverna tyckte om att skriva var sådana texter som de åtminstone ibland får skriva i 

skolan. Svante och Stina tyckte exempelvis bäst om att skriva debatterande samt 

argumenterande texter. Argumentera och debattera kan man ju göra i många olika sorters 

texter, så de borde få utlopp för sina intressen i skrivandet i skolan. Emma och Maria 

verkar också ha bred smak när det gäller vilka texter de helst skriver. Lukas som bara 

gillar att skriva om han får hitta på en historia helt själv har nog även han (liksom Martin) 

lite svårare att finna en mening med skrivandet i skolan, även om han ibland borde möta 

uppgifter som han finner meningsfulla och stimulerande. Fast det är också värt att påpeka 

att dessa två elever genomför de skrivuppgifter de får med ett godkänt resultat även om 

de ofta har negativ attityd till skrivande.

Generellt för de elever som intervjuades var att det var ganska svårt att få beskrivet 

varför vissa texter var roligare än andra, men här verkar klyschan ”det man är bra på 

tycker man är roligt” stämma. 

 

I vilket ämne är det roligast att skriva?

Eleverna jämför ofta medieämnena med svenskämnet eftersom att det är i just dessa två 

ämnen som de får flest skrivuppgifter. Emma tycker att det är roligare att skriva i 

mediekommunikation ”för att det är roligare ämne liksom. Det är roligare saker att skriva 

om”. Stina tycker det är roligare att skriva i svenskämnet och motiverar det så här: ”Jag 

har lite svårt för att vara tvungen att leta information och så där för då är det lätt att man 

skriver av. Det är lätt att det inte blir ens egna tankar liksom och vad man tycker och 

tänker om saker”. Maria och Martin tycker inte att det är någon större skillnad på de 

skrivuppgifter de får i media och svenska eftersom många uppgifter är 

ämnesöverskridande. Lukas tycker mer om att skriva i svenskämnet för där skriver de 
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mer noveller och sådant som han tycker om att skriva. Svante tycker att det är roligast att 

skriva i ämnet engelska och motiverar det så här:
Jag tycker det är lättare att uttrycka sig i engelska på något vis, kan inte 

förklara det men jag tycker det engelska språket är bekvämare att använda på 

något vis. Svenska är väldigt lätt att det blir fel när man använder vissa ord på 

något vis tycker jag.

En orsak till Svantes uttalande kan vara att det finns nyanser i engelskan som svenskan 

saknar. Här verkar det för hans del hamna på en mycket subtil nivå och det märks att 

Svante är en van skribent som verkar hitta dessa nyanser. Det förekommer då och då att 

svenska popartister svarar ungefär som Svante när de får frågan varför de sjunger på 

engelska. Det skulle kunna vara så att engelskan skapar ett slags distans som inte 

modersmålet gör och därför är det som Svante säger ”bekvämare att använda på något 

vis”. En annan rimlig orsak till uttalandet kan vara att Svante inte blivit rättad på samma 

sätt när han skrivit på engelska. När han skrivit på engelska har lärarna förmodligen 

tillåtit en större ”felmarginal” än vad de gjort när han skrivit på engelska.

Det Stina säger om att hon har svårt för att leta information för att det är svårt att 

undvika att skriva av är intressant. Att söka information om ett specifikt ämne och 

därmed utgå från andras texter och göra om dem till en egen text kan vara både arbetsamt 

och svårt. Det är rimligt att anta att Stina ännu inte har det kritiska och självständiga 

tänkande som ett sådant arbete kräver. Det är förmodligen därför hon upplever uppgifter 

av detta slag som svåra och jobbiga.

Vilken typ av texter eleverna skriver

Eleverna skriver artiklar, noveller, uppgifter där de får ”en massa frågor som de man ska 

svara på och ta reda på fakta”.

Här följer ett utdrag från intervjun med Svante där han beskriver hur det går till när de 

får en typisk skrivuppgift:

Svante: Ofta får man ett långt papper med en lista på vad som ska vara med, och så 

får det inte vara och du ska försöka göra så och det blir mycket (skratt) öh 

inte att man får välja så fritt vad man ska skriva, utan det blir mycket, ja det 

är raka uppgifter när man ska göra någonting

I: Hur, vad tycker du om sådana uppgifter då?
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Svante: Jag tycker det är ganska tråkigt faktiskt. Det känns väldigt bara för att de 

ska kunna rätta bara när man gör fel på sådana saker man inte kan, liksom 

(ohörbart) det känns som nu ska vi se hur bra du är på att skriva just det här 

liksom. 

Det förekommer ingen fri skrivning i syfte att enbart reflektera på skolan. Det förefaller 

också vara så att de flesta skrivuppgifter eleverna får är ganska hårt styrda. Det framgår 

av elevernas kommentarer att de ofta får ett papper med instruktioner som de ska följa. 

Svante upplever det som att skrivuppgifterna ofta enbart är ett sätt för läraren att 

kontrollera vad de kan.  De mest fria texter de skriver är noveller och uppsatser. En 

uppgift de fått som var av mer reflekterande karaktär var APU-rapporten som de verkade 

ha fått lägga upp och redovisa hur de ville. 

 De texter de skriver i medieämnena är sådana som är relaterade direkt till den 

utbildning de läser, dvs. reportage, nyhetsartiklar och reklamtexter etc. Eftersom detta är 

mycket styrda uppgifter som ställer ganska stora krav på eleverna kan det finnas en risk 

för att man tappar elever som har svårt för att skriva. Naturligtvis måste eleverna på ett 

program med medieinriktning skriva sådana texter, (om inte annat för att följa 

styrdokumenten) men man kanske kunde variera med friare skrivuppgifter i större 

utsträckning. Samtidigt var det flera elever som tyckte att det var i medieämnena det är 

roligast att skriva. Det kan bero på att det där är enklare för lärarna att motivera eleverna 

till att skriva en nyhetsartikel när man läser ett program med medieinriktning. Det är 

enkelt för eleverna att sätta in uppgiften i ett sammanhang och se helheten, dessutom kan 

man ana att det är många av dem som är intresserade av att skriva exempelvis 

nyhetsartiklar – de har ju frivilligt sökt sig till ett medieprogram. 

Det verkar som om det Ullström säger angående att elever får få chanser att utveckla 

sitt skrivande till viss del stämmer in på denna skola. Som framgår av intervjuerna så är 

det en del sådana övningar som Ullström kallar ”kortfrågefylleri”, men det verkar också 

förekomma en hel del skrivövningar som är funktionella och inte isolerade. Det är främst 

i medieämnena funktionella skrivövningar förekommer, där de skriver nyhetsartiklar och 

reportage etc. 

Loggboksskrivande

Av de elever som intervjuades är det bara Emma som någon gång skrivit loggbok och om 

det säger hon så här: 
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Vi skrev loggbok i nian. Vi skrev inte så mycket i den och bara ibland. Det var 

mer när vi inte hade något att göra på lektionen. Då skulle vi skriva ner typ vad 

vi tänkte på och sådana saker. Det tyckte jag var ganska jobbigt för att då… det 

är ju så svårt att bara ta och skriva allt man tänker på, på en gång och så.

Det är alltså endast en av de sex eleverna som skrivit loggbok. Av övriga fem var det 

endast en som kände till begreppet loggbok. Den här typen av reflekterande skrivning 

använder man sig alltså inte av på skolan. 

Får eleverna hjälp att utveckla sitt skrivande, och hur ser den 

hjälpen ut?

Diskuteras texterna de skriver?

Tre av de intervjuade menar att de aldrig diskuterar de texter de skriver, medan de övriga 

tre upplever det som att de ibland eller ofta diskuterar de texter de skrivit och när de gör 

det sker det ofta gruppvis, sällan eller aldrig i helklass eller enskilt med läraren. Om 

eleverna vill diskutera en text med läraren är det upp till eleven att ”haffa” läraren för att 

göra detta. 

Responsskrivande, som brukar vara ett bra sätt att öva sig i att ge muntliga 

kommentarer på andras och sina egna texter, är något som eleverna på skolan inte är 

bekanta med.  

Här följer en dialog som handlar om huruvida det eleverna skriver diskuteras. 

Dialogen är hämtad från intervjun med Svante:

I: Brukar ni diskutera de texter ni skrivit?

Svante: Det händer.

I: I helklass, i grupper eller enskilt med läraren?

Svante: Egentligen ska det väl vara i helklass men i vår klass blir det ofta 

i grupper… ja alltså det är splittrat… men jag försöker ibland få 

till en diskussion i helklass om det går på de saker som jag har 

skrivit.

I: Vad är det som är splittrat?
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Svante: Nej, jag vet inte, det känns som om det är väldigt mycket 

grupperingar och folk vågar inte stå inför klassen och så där.

I: Tycker du att det ger mycket att diskutera i grupper?

Svante: Nej jag tycker nog att det är mer givande att stå inför klassen och 

lära sig prata inför folk. Så tror jag mer. Att prata i grupper har 

man ju nästan gjort sedan i mellanstadiet (skratt) liksom man 

sitter och… så…

Det sociala samspelet är en mycket viktig faktor när det gäller lärandet, och det är därför 

av stor vikt att de uppgifter som genomförs åtminstone ibland diskuteras. Också av den 

anledningen att eleverna behöver få feedback för att utvecklas. Viktigast är det att de får 

gensvar under tiden de skriver. Hälften av de intervjuade eleverna upplever att de i någon 

form diskuterar de texter de skriver. Det är märkligt att upplevelserna går isär så mycket 

när det gäller detta eftersom de alla går i samma klass. Detta skulle kunna bero på att det 

är svårt för eleverna att i intervjusituationen dra sig till minnes hur det ligger till. Det kan 

också vara så att diskussionerna av vissa elever upplevs som ytliga eller flyktiga. Att de 

när frågan ställts tänker sig ett grundligt och strukturerat samtal där man får ingående 

respons på texten som skrivits. En förutsättning för att något sådant ska ske kräver 

mycket förberedelser, både av lärare och elever.  Någon sådan grundlig och strukturerad 

diskussion verkar inte föras. 

Det förefaller vara så att gemenskapen i skrivandet saknas. Människan är en social 

varelse och det eleverna förmodligen efterlyser att få mer feedback och uppmuntran, det 

kollektiva lärandet saknas. Har eleverna arbetat hårt med en text är det viktigt att de får 

lite bekräftelse och får känna att deras klasskamrater och läraren verkligen tar del av det 

man gjort. Det kollektiva lärandet tycks saknas.

Från utdraget ovan av intervjun med Svante kan man utläsa att det finns ett samspel i 

klassen men också att sammanhållningen och klimatet kanske inte är det bästa. Det är A 

och O att ha ett gott klimat i klassen om det ska fungera att diskutera texter man skrivit. 

Det gäller för lärare (och elever) att skapa ett gott klimat för gemensam diskussion och 

reflektion. Annars finns en stor risk att diskussionerna stannar upp eller uteblir, därför att 

eleverna inte vill eller törs säga vad de tycker.  
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Om hjälp att utveckla skrivandet

Stina skulle vilja ha mer hjälp när det gäller ”hur man ställer upp en text” när det gäller 

struktur och osv. Hon menar att de har gått igenom det ”någon gång men det har inte 

fastnat”. 

Maria anser att de inte får någon kontinuerlig hjälp av lärarna och att eleverna själva i 

så fall kan ”be att de kikar igenom det och så, så kanske de påpekar saker man kanske ska 

ändra på eller omformulera och så där”. 

Lukas beskriver det som att svenskläraren delar ut uppgiften ”och så ska man lämna in 

den fort på datorn, sedan kan man väl fråga honom vad han tycker att man ska fortsätta 

med”. 

Martin tycker att man får mer kontinuerlig hjälp i medieämnena ”när man ska skriva 

universellt58 så man inte har någon egen åsikt i det, det är då man blir bedömd på sådant. 

Annars är det liksom ingenting”. 

De övriga två, Emma och Svante, upplever att de får tillräckligt med hjälp av lärarna 

för att utveckla sitt skrivande

Även om exempelvis Emma och Svante spontant upplever att de får tillräckligt med 

hjälp för att utveckla skrivandet framkommer det på flera ställen i intervjuerna mer eller 

mindre implicit att de skulle vilja ha mer hjälp eller en annan typ av hjälp än den de får. 

Låt oss använda intervjun med Svante som exempel för att konkretisera. Svante svarar 

först att han tycker att han får den hjälp han behöver för att utveckla sitt skrivande. Men 

senare i intervjun kan man av följande dialog utläsa att så inte är fallet:

I: Skulle du vilja bli bättre på att skriva?

Svante: Ja absolut, jag tycker det är för lite egentligen.

I: Hur blir man bättre på att skriva tror du?

Svante: Alltså, jag tror att man kan inte utvecklas om man skriver 

någonting som man inte tycker är roligt tror jag. Det är nog 

väldigt svårt. Eller om man inte alls tycker om att skriva, men det 

är väl att få lite mer utvecklande uppgifter och kanske få lite mer 

uppbackning på och lärarna förklarar lite mer och så. Nu är det 

ofta så att vi får en skrivuppgift och ’gör den’, ja, var det bra så 

var det bra. Var det IG så var det IG. Ja, så är det en ny uppgift 

liksom. Det är ju svårt att liksom lära sig vad man har gjort fel på 
58 förmodligen menar Martin objektivt och inte universellt
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liksom. Det blir ju lätt att man bara skriver samma fel igen 

liksom.

I: Ja just det, så mer strukturerad…

Svante: Ja precis. Kanske lite mer att man pratar om hur man skriver och 

så. Istället för att bara diskutera ämnet. 

Svante pekar här bland annat på att han tycker att det är för mycket fokus på betygen. 

Man kan tolka det som att eleverna genom detta aldrig lär sig vad de gör för fel, därför att 

det är viktigast är att de gör en väl genomförd uppgift utifrån betygskriterierna. Det är 

också rimligt att tolka det Svante säger som att han vänder sig mot att det blir för mycket 

av det strategiska skrivande som bland andra Kronholm-Cederberg skriver om. Han 

efterlyser att man pratar om hur man skriver istället för att enbart diskutera ämnet. Svante 

verkar vilja ha skrivuppgifter som utvecklar honom språkligt. Han är redan en rutinerad 

och god skribent och efterlyser mer plats för reflektion och analys kring uppgifterna. 

Svante diskuterar också en annan central fråga, nämligen engagemanget. Det han 

säger om att man inte kan utvecklas om man skriver någonting som man inte tycker är 

roligt är en mycket viktig kommentar. Tycker man att det är tråkigt har man heller inte 

det engagemang som krävs för att kunna skriva bra texter och utveckla sitt skrivande.

 Det är fler elever, förutom Svante, som vill ha mer kunskap när det gäller hur man 

skriver. Fast i deras fall handlar det mer om att de vill ha mer kunskap när det gäller att 

disponera och strukturera texterna. Ett bra sätt för att tillmötesgå elevernas önskemål 

skulle kunna vara fler diskussioner där man i större utsträckning reflekterar över och 

analyserar sina egna och varandras texter. Och att då var och en av eleverna får möjlighet 

att fritt ta upp det som just de tycker är svårt jobbigt med att skriva. Detta skulle kunna 

ske både i helklass och i grupp. På så sätt får man också bort det Svante upplever som 

överdrivet fokus på betyg, därför att man vid dessa tillfällen helt och hållet kan fokusera 

på innehållet i texterna. 

Det verkar inte som om lärarna utgår från den nära utvecklingszonen och anpassar sin 

undervisning efter eleverna potential. Här skulle man kunna ta hjälp av Vygotskijs teser. 

Om man tar exemplet med Svante här så verkar han understimulerad. Om lärarna ser 

hans potential och ger honom handledning på rätt sätt så skulle han förmodligen få ut mer 

av skolan. Han behöver rejäla utmaningar för att utvecklas. 

Att kunna anpassa undervisningen individuellt efter varje enskild elev är i praktiken en 

omöjlighet. Speciellt som en lärare har 25-30 elever per klass.  Vad lärarna i allmänhet 
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skulle kunna bli bättre på är att kunna upptäcka att elever som Svante är duktiga och 

använda dem i den kollektiva undervisningen. Lyckas lärarna skapa ett kollektivt tryggt 

klassrum skulle man exempelvis kunna ta Svantes texter som utgångspunkt för en 

diskussion. Ett annat alternativ är att eleverna läser texter ur böcker skrivna av 

professionella skribenter. Genom få att eleverna läser texter av duktiga skribenter kan 

eleverna exempelvis få en inblick i hur en erfaren skribent gör när han/hon skriver och 

vad man ska tänka på när man skriver.59 Knutet till detta kan läraren genomföra uppgifter 

som exempelvis rör hur man disponerar och bearbetar en text. Man kan också använda 

dessa texter till att diskutera språket i dem, som exempel metaforers betydelse för en text 

etc. 

Svante är den elev som har störst intresse för att både läsa och skriva, och förmodligen 

också den som har det rikaste och mest utvecklade språket. Det bidrar starkt till att han är 

en duktig skribent.  

Vilken typ av kommentarer får eleverna på texterna de skrivit

Vanligast är att eleverna får kommentarer på att de på olika sätt ska vara tydliga i det de

skriver. Flera av eleverna berättar att de ofta får kommentarer av typen ”vad menar du 

där” och att läraren uppmanar dem att omformulera sig ifall de uttryckt sig otydligt eller 

oklart. Andra kommentarer de får rör vilket språk de använder: om de upprepar sig 

mycket eller har långa meningar, gör grammatiska fel eller stavfel. 

Det var fyra av eleverna som ansåg att de regelbundet får kommentarer på det de 

skriver. Den ena av de övriga två som alltså inte ansåg att de får regelbundna 

kommentarer menade att hon själv får be läraren att denne läser igenom och ger tips, 

annars får hon inga kommentarer alls på det hon skriver. Den andre sade att de bara får 

kommentarer i medieämnena därför att där får de vissa kriterier och ramar de ska hålla 

sig till när de skriver och utifrån dem bedöms de. Det kan exempelvis handla om att de 

ska skriva en nyhetsartikel och ska då anpassa texten efter den genren.  

 Flera av eleverna förväntar sig att få kommentarer på grammatiska fel och stavfel, 

vilket de också ofta får. Åtminstone i svenskämnet. Flera av eleverna använder också 

ordet ”rätta” i samband med vilka kommentarer de får på texterna. Det är viktigt att 

eleverna får känna sig som skrivare för då är chansen större att de också utvecklas och 

blir bättre skribenter. Svante, till exempel, verkar vara en framgångsrik skrivare. Han 

59 Strömquist 1994:57
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skriver för ett magasin på Internet och tycker om att skriva på engelska och verkar ha 

mycket bra självförtroende när det gäller skrivandet. Någonstans ifrån har han fått sitt 

goda självförtroende och börjat känna sig själv som en god skrivare. Då har han också 

stor chans att fortsätta lyckas och utvecklas och bli en ännu bättre skrivare. Säkerligen 

har han genom sitt självförtroende och sina skrivframgångar lätt för att hitta det så viktiga 

engagemanget i skrivandet. 

Tar man bort fokus från ”rättandet” och istället fokuserar mer på det som är bra i 

texterna och lyfter fram det borde det vara enklare att motivera och engagera eleverna att 

skriva. Så kallad rättning av texter bidrar förmodligen till att hämma elevernas språkliga 

utveckling, därför att det då finns risk att fokus på grammatisk korrekthet blir så stor att 

elever med skrivsvårigheter inte vågar skriva alls. Och då har de heller ingen chans att 

utvecklas. 

Vilka attityder har då eleverna?

Attityderna till skrivande i sig var överlag ganska positiva. Men när det gäller skrivandet i 

skolan är eleverna inte lika positiva. Det framkom att eleverna känner press och stress inför 

skrivuppgifter och att de ibland är kritiska till de ämnen de får skriva om och till 

skrivuppgifternas utformning.  

Svante sa att man måste tycka att det är roligt att skriva för att utvecklas. Den här 

uppsatsen inleddes med att det uppmärksammats att det är svårt att motivera elever att skriva i 

skolan. När det gäller skrivande i skolan verkar det vara så att eleverna behöver tycka att det 

är (kanske inte roligt för det är nog för mycket begärt alla elever ska tycka det) intressant och 

meningsfullt att skriva för att känna det engagemang och den motivation som krävs för att 

man ska kunna utveckla sitt skrivande. 

Slutdiskussion

40



Min förutfattade mening var att elever ofta tycker skrivande är tråkigt. Undersökningen visar 

att så inte är fallet när det gäller dessa elever. Studien gav i stället en hel del tips om hur man 

som lärare genom att vara lyhörd och lyssna på vad eleverna egentligen tycker (istället för att 

som jag gjorde anta att de tycker det är tråkigt) kan förändra undervisningen så att den blir 

mer intressant för eleverna. Om exempelvis Martin tycker att det är roligt att skriva 

humortexter kan man låta honom få göra det med jämna mellanrum.

En av de frågor som ställdes till eleverna var ”Är det roligt att skriva?” och 

undersökningen har mycket handlat om vad eleverna tycker är roligt och inte när det gäller 

skrivande. Men vad betyder egentligen ordet roligt? Naturligtvis betyder det olika saker för 

olika personer och i olika sammanhang. Men i detta sammanhang är meningsskapande en 

rimlig synonym till rolig. För det viktigaste i sammanhanget är ju ändå att eleverna tycker att 

undervisningen är meningsfull, inte att de viker sig av skratt varenda gång de genomför en 

skrivuppgift. Tycker eleverna att det är intressant och utvecklande att skriva är chansen större 

att känner engagemang och motivation inför skrivandet.

En möjlig orsak till att Martin inte gillar att skriva skulle kunna vara att han inte har 

några ambitioner. En annan orsak skulle kunna vara att han inte trivs med läraren. Martin 

verkar heller inte medveten om betydelsen av att utveckla sitt språk genom skrivandet. 

För honom är skrivandet meningslöst snarare än meningsskapande. Martin var en av de 

elever som föredrog att skriva i medieämnena framför skrivandet i svenskämnet. 

Anledningen till att flera av eleverna tyckte mer om att skriva i medieämnet kan vara att 

där är skrivandet mer funktionellt. Eleverna får exempelvis lära sig skriva nyhetsartiklar 

och reportage. Det är enkelt för lärarna att motivera varför sådana uppgifter är 

meningsfulla och utvecklande.

Det har varit mycket fokus på vad lärarna ska göra för att motivera eleverna i det här 

examensarbetet, men skrivande är något som kräver en hel del av eleverna. Även om lärarna 

tar till alla knep de kan för att motivera eleverna, så är det ändå upp till eleverna själva att 

göra sitt bästa för att lyckas.

En iakttagelse som gjorts är att det är skrivande för att utveckla språket som är det som 

eleverna tycker är det jobbiga. När de använder skrivandet som medel för att exempelvis 

besvara frågor i Historia upplevs inte skrivandet som arbetsamt. Förmodligen bryr sig inte 

eleverna (eller lärarna) om stavfel och grammatiska fel då. Det är när de använder det för att 

exempelvis berätta en historia som ska bli bedömd som pressen och stressen smyger sig på. 

Det skulle vara intressant att låta elever få pröva på att till exempel berätta en uppsats 
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muntligt i stället för skriftligt; att utforma en uppgift på samma sätt som en uppsats, med enda 

skillnaden att de får tala in den på bandspelare.

I undersökningen har det bland annat framkommit att eleverna anser sig sakna kunskaper i 

hur man skriver; hur man exempelvis strukturerar och disponerar en text. En av eleverna sa att 

om man vill ha kommentarer på det man skrivit eller tips i största allmänhet är det upp till 

eleverna själva att be läraren om hjälp. Det eleverna verkar sakna är kort och gott 

undervisning. Eleverna får ofta själva hämta uppgifter med tillhörande instruktioner i 

respektive lärares mapp. Det råder en nästintill total avsaknad av undervisning, vilket gör det 

svårt för eleverna att utvecklas. De behöver exempelvis grundlig undervisning i 

skrivstrategier och exempelvis lära sig hur man disponerar och bearbetar en text.  Eleverna 

gör i stor utsträckning skrivuppgifterna individuellt och lägger dem i lärarens mapp. Därmed 

uteblir till exempel viktiga diskussioner både i grupp och i helklass. Det kollektiva lärandet 

saknas. 

Även om denna studie inte är gjord utifrån ett genusperspektiv så valdes tre av vardera kön 

för att möjliggöra en diskussion om eventuella genusskillnader. Det som noterats är att det är 

pojkarna som har pratat mest och därmed också har fått störst utrymme i undersökningen. 

Gun Widmark60 skriver i Kvinnospråk att kvinnor kan bli mindre benägna att ta till orda i en 

arrangerad situation.61 Det kan i det här fallet vara så att pojkarna kände sig mer avslappnade 

och trygga i intervjusituationen och därför pratade mer.  

Det skulle vara intressant med en studie där man genom observationer och intervjuer med 

elever försöker hitta skrivövningar som engagerar och motiverar eleverna att skriva. En studie 

där eleverna får komma till tals ordentligt, där man på allvar lyssnar och tar in och analyserar 

de tips de ger. Även om de sitter med benen i kors på bordet och kepsen nedtryckt i pannan 

och säger att de bara gillar att skriva oseriösa texter ska man ta dem på allvar och försöka hitta 

vad som ligger dolt bakom ett sådant uttalande. 

.

60Gun Widmark, prof. emer. i svenska språket, särsk. nusvenska vid Uppsala universitet. (källa: www.uu.se 
hämtad den 22/10 2006)
61 Widmark 1980:80
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