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Abstract 

Formal writing is an essential part of teaching Swedish and is fundamental for higher 

education and professional career. The aim of my essay is to research what didactic methods 

Swedish teachers utilizes in upper secondary school to improve students' abilities to write 

formal texts. I will also examine students’ project papers in an attempt to measure the extent 

of formal word choice.  In the presentation of the literature I decided to use, for example, Per 

Olov Svedner’s perspective on writing as a process, Siv Strömquist’s manuals for essay 

writing and various literature regarding linguistic correctness and essay layout. Interviews 

with three upper secondary school teachers reveals that active feedback is a basis for students 

development regarding formal writing in both school and professional career. An analysis of 

the project papers points to insecurities regarding subjectivity, objectivity and punctuation as 

common issues within academic writing. 
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Sammandrag 

Formellt skrivande är en viktig del av svenskundervisningen och ligger till grund för 

eventuella vidarestudier och framtida yrkesliv. Syftet med mitt arbetet är att undersöka vilka 

didaktiska metoder svensklärare på gymnasieskolan tillämpar för att främja elevers förmåga 

att skriva formella texter. Jag granskar även elevers projektarbeten för att undersöka om de 

följer förespråkade riktlinjer angående formellt språk i vetenskapliga, akademiska uppsatser. I 

litteraturgenomgången har jag valt att presentera bland annat Per Olov Svedners perspektiv på 

skrivandet som process, Siv Strömquists handböcker för uppsatsskrivande samt litteratur som 

berör språkriktighet och utformning av uppsatser. Genom tre kvalitativa intervjuer med 

gymnasielärare tydliggörs att aktiv återkoppling ligger till grund för elevers utveckling av 

formellt skrivande i både skola och yrkesliv. Genom en textanalys av projektarbetena framgår 

det i resultatet att osäkerhet kring objektivitet, subjektivitet och interpunktioner är vanligt 

förekommande svårigheter inom akademiskt skrivande. 

 

Nyckelord: undervisning, gymnasieskolan, didaktik, formellt skrivande 
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1 Inledning 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag vid ett flertal tillfällen medbedömt  

skrivuppgifter i svenska på yrkesförberedande program och blivit förvånad över den stora 

variationen av kvalitet i texterna. Allt från stavning och interpunktion till styckeindelning och 

teckensnitt har varierat likt natt och dag från elever i samma klass. Det har fått mig att börja 

fundera kring hur den skriftliga delen av elevernas projektarbeten blivit utformade och om de 

levt upp till kriterierna som förespråkas enligt Lpf94. Det som mest av allt har förvånat mig är 

att den gymnasieskola, där jag genomfört större delen av min verksamhetsförlagda utbildning, 

helt saknat gemensamma riktlinjer för utformningen av elevernas skriftliga delar av 

projektarbeten på yrkessidan ända till så sent som för fem år sedan. Utifrån detta har jag valt 

att skriva mitt examensarbete med inriktning på hur svensklärare på dessa program undervisar 

om formellt språk. Utöver detta ämnar jag även undersöka hur språket i projektarbetenas 

diskussiondelar ser ut. Om det följer riktlinjer för formella texter eller om de har en personlig, 

informell prägel. Enligt ämnesplanen för projektarbetet (Skolverket 1994, PA1201) nämns det 

att uppsatsskrivandet, utöver analysförmågan och förmågan att kunna dra slutsatser, innebär 

en förtrogenhet med informationssökande och att uttrycka sig i text. Den skriftliga delen av 

arbetet bör med andra ord vara av vetenskaplig art och hålla en god språklig nivå. 

I arbetets litteraturgenomgång väljer jag att använda bland annat Siv Strömquists handböcker 

för uppsatsskrivande för att kunna undersöka i vilken utsträckning riktlinjerna i dessa 

återfinns och efterföljs i projektarbetena. Anledningen till valet av litteratur beror på att de 

innehållsmässigt i allra högst grad återspeglar vad som bör förväntas av det vetenskapliga 

uppsatsskrivandet i skolan. Övrig litteratur som jag använder i det här arbetet syftar till att 

problematisera och diskutera lärarnas pedagogik kring arbetet med formellt skrivande. 

Arbetet innehåller en presentation och genomgång av det material som jag insamlat under min 

vistelse på en gymnasieskola. Materialet består bland annat av sex stycken projektarbeten, 

vilka jag har införskaffat i samband med intervjuer med tre gymnasielärare angående deras 

val av undervisningsmetoder kring formellt skrivande med sina elever. I dessa intervjuer 

framkommer lärarnas perspektiv på vilka förväntningar och mål de eftersträvar att eleverna 

ska ha uppfyllt efter avslutade studier på gymnasieskolan. 
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1.1 Styrdokumenten 

 

Eftersom projektarbetet på de yrkesförberedande program där jag varit är integrerat mellan 

yrkes- och svenskämnet väljer jag att ta med delar ur kursplanen för både svenska och 

projektarbete. Eleverna har läst SV1202, Svenska B, och jag kommer således att utgå från den 

i arbetet. 

Med utgångspunkt i att projektarbetena är ämnesöverskridande mellan yrkessidan och 

kärnämnet svenska finns det god anledning att förhålla sig till följande formulering i 

ämnesplanerna. För projektarbetet står följande: 

 Denna slutprodukt kan vara ett konkret föremål, en tjänst, en dansföreställning, en 

film, en utställning eller dylikt. Ett projektarbete av mer teoretisk karaktär kan bestå i 

att ställa en fråga, formulera ett problem eller ställa upp antaganden. För att besvara 

frågan, lösa problemet eller bekräfta antagandena söks, värderas och används 

information. Denna information kan antingen vara ett resultat av egna undersökningar 

eller hämtas från publicerade källor utan att för den skull vara en reproduktion. Ett 

sådant projektarbete kan redovisas som en uppsats eller i annan form, till exempel 

genom att utnyttja multimedia (Skolverket, 2000) 

 

Oavsett om eleverna har valt att skapa ett föremål eller liknande krävs det att de presenterar 

en skriftlig rapport av arbetet, vilket nämns i målen för kursen där det står att eleven ska 

”kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till 

slutprodukt” samt ”kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.” 

Ämnesplanen för Svenska B-kursen, vilken alla de elever som skrivit projektarbetena har läst,  

nämner i kursmålen relaterade till det skriftliga att eleven ska: 

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

utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap 

blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte 

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i 

kommande studier och arbetsliv 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka diskussionsdelarna av elevers projektarbeten för att 

se om språket följer riktlinjer för att vara formellt och av vetenskaplig art. Eftersom de 

projektarbeten jag ämnar undersöka följer utarbetade riktlinjer för uppsatser av vetenskaplig 

karaktär, utgår jag ifrån att de till en viss grad innehåller vetenskapligt akademiskt språk, även 

om detta inte nämns specifikt som krav i ämnesplanen för varken Projektarbete eller Svenska 

B. 

Utöver det vill jag som blivande lärare få ett bredare perspektiv på hur man kan arbeta med 

formellt skrivande på gymnasieskolan. Målet är att jag, när jag kommer ut i arbetslivet, ska ha 

en mångfacetterad pedagogik i relation till mitt ämne. Mestadels för att jag vill ge mina elever 

en intressant, högkvalitativ och nödvändig undervisning som över allt annat ska ge dem 

kunskaper för livet. För att öka min förståelse för hur man kan arbeta med formellt språk i 

skolan har jag intervjuat tre svensklärare på en gymnasieskola. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Utifrån ovanstående syfte ämnar jag söka svar på följande frågeställning: 

 Hur arbetar svensklärare på yrkesförberedande program för att främja elevernas 

förmåga att skilja formellt från informellt språk? 

 Hur följer lärarna upp arbetet med eleverna? 

 Vilka svårigheter upplever lärarna med undervisning som berör formellt skrivande? 

 Hur följer elevernas projektarbeten riktlinjerna för vetenskapliga uppsatser? 
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2 Litteratur 

 

2.1 Skrivandet i förändring 

Ur ett historiskt perspektiv har skrivandet inom svenskämnet, enligt Svedner (2011 s. 141), 

tidigare varit en kommunikation mellan lärare och elev och där det ultimata målet varit att 

skriva texter som tilltalat läraren. Fokus har helt enkelt inte varit på elevens egen skrivprocess 

och utveckling.  

Även Nyström (1996 s. 3) beskriver det tidigare svenskämnet som produktionsinriktat. Eleven 

har varit ett objekt, som läraren i sin roll som kunskapsförmedlare, fyllt med kunskap. 

Skrivandet har likaså det varit inriktat på att skapa en produkt som läraren bedömt först när 

det färdigställts. Svedner (2011 s. 143) går vidare och menar att problemet med den gamla 

skrivundervisningen har varit att det länge varit en fristående del av svenskämnet och förlagt 

till särskilda tillfällen som prov och uppsatser. Detta menar han att man länge velat ersätta 

med ett integrerat skrivande i ämnets övriga undervisning. 

Ersättningen till den gamla synen på skrivandet är den processinriktade skrivundervisningen 

som bedrivs idag. Den placerar istället eleven i en inlärningsprocess där ansvaret för 

inhämtande av kunskap och utvecklande av förmågor i stor utsträckning ligger hos eleven. 

Lärarens roll har även den utvecklats till att bli mer av en vägledare som ger kontinuerlig 

feedback och samtalar om texten med eleven. Svedner menar också att skrivandet i skolan har 

fått differentierande egenskaper i klassrumsundervisningen. 

 

2.1.1 Skrivandet i digitala medier 

Kulbrandstad (Bjar 2006 s. 271ff) hänvisar till en undersökning från 2004 där det kom fram 

att 84 % av befolkningen i Sverige i åldrarna 16 till 74 har tillgång till hemdator och 64 % i 

åldergruppen 16 till 24 år använder sig av internet på daglig basis. Utifrån det anser hon att 

ungdomar i de nordiska länderna utforskar skrift genom det digitala forumet. Genom användet 

av datorer kan de koppla samman skriften med både ljud och bild. Hon menar att unga till en 

början använder datorer som underhållningsverktyg men utvecklar sitt nyttoorienterade 

tänkande med tiden och använder den senare till aktivt arbete med skoluppgifter och 

informationssökande.  
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Vidare tar hon upp EU-projektet e-Europe – An Information Society for All i vilket målet är 

att utbildningspolitiken ska utveckla barn och ungdomars förmåga att använda digitala 

medier. Kulbrandstad menar även att läsning och skrivning i digitala medier blivit en sedvana 

i vår egen tid. Även Svedner (2011 s. 148) ser att elevernas skrivvanor förflyttats till digitala 

medier. Bland annat nämner han chatt, e-post, sms, bloggar och Facebook som några av de 

medier där eleverna konstant kan vara i skriftlig kontakt med varandra. Han menar visseligen 

att dessa kortare skriftliga interaktioner är viktiga även i skolan, men utöver det måste de ges 

stöd att utveckla kapaciteten att genomföra längre skriftliga framställningar. 

 

2.1.2 Tanke- och presentationsskrivande 

Enligt Dysthe (2002 s. 39) räknas tankeskrivandet som informellt, där det huvudsakliga syftet 

är att skapa idéer kring ett specifikt ämne medan presentationsskrivandet placeras i kategorin 

för formellt textskapande. Hon beskriver också tankeskrivandet som en utveckling av att föra 

anteckningar och omvandla det lästa till eget material. Till skillnad från presentations-

skrivandet , vars huvudsakliga mål är det planerade och genomtänkta verket, fokuserar 

tankeskrivandet på skrivprocessen. Språket i denna typ av skrivande förhåller sig inte till det 

strikt formella utan anpassas efter individen.  

Den allra tydligaste skillnaden mellan det personligt reflekterande tankeskrivandet och det 

presenterande beskrivs av Svedner (2011 s. 143). Inom tankeskrivandet placerar han bland 

annat loggböcker medan han i det presenterande placerar exempelvis argumenterande texter, 

noveller, insändare och instruktionstexter. Den största konsekvensen av denna differentiering, 

menar Svedner, är att eleverna måste ha kännedom om hur dessa olika texter ska utformas. De 

ska exempelvis vara medvetna om att utformningen av en rapport skiljer sig avsevärt från en 

insändare. Han trycker på att det är angeläget att eleverna bekantar sig med en rad olika 

texttyper och genrer eftersom de innebär olika tillstånd av skrivande. 

 

2.2 Skrivandets problematik 

Per Olov Svedner (2011 s. 141) påpekar att  skrivfärdigheten måste ligga på en tillräckligt hög 

nivå för att man ska kunna ha möjlighet att utföra mer avancerade uppgifter både 

yrkesmässigt och privat. Han nämner att det är viktigt att man kan framföra sin åsikt och tala 

för sig i diverse sammanhang och att det är i skolan som den förmågan förädlas.  
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Vidare förklarar han att eftersom skriftspråket saknar de effektfulla egenskaper som kan 

appliceras i talspråket, till exempel kroppsspråk, pauser och betoningar, måste skriftspråket 

vara distinkt och självbärande. Skribenten måste försöka visualisera mottagaren, vilket kan 

förefalla svårt vid skrivande av formella texter. Tornberg (2009 s. 163) är av samma 

uppfattning som Svedner. Hon menar att man som skribent måste ha en klar och distinkt 

textstruktur som underlättar mottagarens läsning och undviker på så sätt förvirring. 

Vidare belyser Svedner (2011 s. 142) även problematiken med att steget från talspråk till 

skriftspråk för många kan vara en påfrestande upplevelse. Vissa kan känna sig hämmade i sitt 

skrivande, vilket resulterar i att de ogärna producerar något överhuvudtaget. Detta menar 

Svedner leder till en situation där personen blir alltför medveten om sina skrivproblem, vilket 

i sin tur leder till en stagnation i skrivutvecklingen. Det flesta lärare känner förmodligen igen 

fenomenet att behöva förklara och motivera sina elever att skriva. Svedner framhäver även det 

viktiga i att eleverna får klart för sig varför de skriver. Han förklarar skrivandet som ett 

verktyg för kommunikation och interaktion men även som ett hjälpmedel för att omsätta fakta 

till kunskaper.  

För att motverka att skrivutvecklingen stannar av lyfter Svedner fram datorn som det främsta 

hjälpmedlet för elever som upplever svårigheter med skrivandet. Ordbehandlings- och 

stavningsprogrammen öppnar helt nya dimensioner för utveckling av texter i samspråk med 

undervisande lärare. 

Enligt Kulbrandstad (Bjar 2006 s. 291) är det viktigt att eleverna förfinar sin textkompetens så 

att de kan urskilja den mest relevanta informationen att gå vidare med. Hon menar att den 

kontextuella förståelsen är viktig för skrivandet och skolan kan hjälpa eleverna med 

utvecklingen att förstå i vilket sammanhang skrivandet sker. 

 

2.2.1 Normbrott i skriftspråket 

Strömquist (2005 s. 22) räknar upp inkorrekt bruk av skiljetecken, stavfel och opassande 

användning av stor respektive liten bokstav som normbrott vilka kan utgöra svårigheter för en 

framgångrik kommunikation. Hon klargör däremot att en försvårad kommunikation inte 

betyder att den är omöjlig eftersom mänskligt språk kan upprätthålla en innehållsrik 

kommunikation även om flytet i skriften är decimerat och förvridet. Strömquist avråder dock 

från att inta en alltför lättsam attityd till stavningen eftersom textens mottagare kan finna den 

tillräckligt störande och att innehållet inte går att ta till sig. Ett exempel som hon väljer att ta 
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upp i relation till störningarna är stavningen dom av det personliga pronomenet de/dem. 

Strömquist påpekar att de skillnader som existerar mellan skrivet och talat språk gett upphov 

till särskilda regler för skriftspråket och därför gör man som skribent lämpligast i att förhålla 

sig till normen för skriftspråket. 

 

2.3 Skrivprocessen 

 

Svedner (2011 s. 148) nämner att skrivande alltid medför en tankeprocess oavsett vad man än 

skriver. Den innebär funderingar kring vad man vill framföra och hur man sedan uttrycker 

detta i text. Svedner exemplifierar processen genom olika texttyper. En inköpslista kräver 

mindre tanke i relation till utförandet medan vykort kräver lite större omsorg och artiklar är i 

behov av omfattande omarbetningar och eftertankar. I relation till det senare menar Svedner 

att större krav ställs på eleverna när de skapar längre, mer genomarbetade texter. Han betonar 

att syftet bakom processen är att texten ska bli så bra som möjligt. Tidigare har den färdiga 

texten fått stå i centrum men undervisningen riktar sig nuförtiden mer till processen som leder 

fram till slutprodukten. 

 

2.3.1 Tre stadier för textskapande 

Enligt Strömquist (2005 s. 31) går skribenten igenom stadier i skrivprocessen från tanke till 

färdig text. I det så kallade förstadiet går skribenten igenom sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper på det valda intresseområdet och samlar in material genom exempelvis intervjuer, 

litteratur och övriga observationer som ligger till grund för det som kommer att dokumenteras 

i den skriftliga produkten. Vidare menar hon att skribenten här sorterar det insamlade 

materialet och planerar dispositionen för arbetet. Det andra stadiet innefattar påbörjan av 

själva textproduktionen. Strömquist  menar att för vissa handlar detta skrivande om att skapa 

ett första utkast medan det för andra innebär att få klart texten i så stor utsträckning som 

möjligt. Det avslutande stadiet i textskapande benämner Strömquist (2005 s. 32) som 

efterstadiet och menar att skribenten i detta skede av arbetet bearbetar produkten ett antal 

gånger innan ordval, meningsbyggnad och bruket av skiljetecken samt textens disposition 

förefaller tillfredsställande. Vidare räknar hon även den slutgiltiga produkten och 

korrekturläsningen till detta stadie. Slutligen framhåller hon även skribenten har vid detta 

stadie tillfälle att diskutera produkten med någon person, möjligtvis en handledare. 
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2.4 Återkoppling 

 

Gymnasieskolans projektarbeten är omfattande alster som, även om de oftast är 

ämnesövergripande, behöver kontinuerlig handledning vad gäller skriftnormer och 

språknormer/stil. Detta innebär att svensklärarna har ett stort ansvar för den formella delen av 

arbetet och främjandet av elevernas språkliga kunskaper. För att lyckas med detta är det viktig 

att lärarna använder sig av formativ bedömning på processnivå. Gunn Imsen (1999 s. 321) 

framhåller att elevers lärande grundar sig i respons i form av handledning och återkoppling. 

Detta grundar sig på konstruktivistisk teori där jämförelser mellan gammal och ny 

information, i elevernas arbeten, ska resultera i utveckling av förtrogenhet och kunskap. 

Processrelaterad återkoppling används med fördel till att lyfta fram olika tillvägagångssätt för 

analyser och inhämtande av information. Jönsson (2010 s. 78) förtydligar detta genom sitt 

resonemang om återkoppling på processnivå där exempelvis kunskaper som att kunna 

producera texter med hänsyn till syfte och mottagare i svenska är viktigt. Enligt Hattie och 

Timperley (2007 s. 93) förefaller återkoppling på processnivå vara mer effektiv för att främja 

elevernas inlärningsstrategier och djupare förståelse än andra metoder som exempelvis 

uppgiftsbaserad återkoppling. Vidare menar de även att återkoppling riktad mot elevernas 

inlärningsstrategier och processer är kraftfullare än ytlig återkoppling på uppgiftsnivå. Palmér 

och Stjärnegårdh (2005 s. 12) förtydligar resonemanget genom att påpeka att det, i relation till 

skrivuppgifter, inte går att enbart fokusera på formuleringen av en text, utan elever behöver 

vägledning med förberedelser såväl som bearbetning. 

I Grönlunds Formativ bedömning - en översikt (2011 s. 4) förespråkas den divergenta 

bedömningsformen eftersom den bland annat syftar till utreda vad eleverna kan lära sig att 

göra annorlunda. Karaktäristiskt för denna typ av bedömning är att den utmärks av öppna 

frågor, utförlig och utvecklande återkoppling samt flexibilitet. Alla dessa attribut präglas 

också av att de utförs i samarbete mellan både lärare och elev. Vidare resonerar Grönlund att 

både öppna och undersökande frågor från lärare medför större möjligheter för elever att 

utforma sina svar. I relation till projektarbetena innebär en sådan bedömning att eleverna 

själva ges möjlighet att komma fram till mer nyanserade och utförliga formuleringar utan 

större inflytande från den ansvariga läraren. 
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2.5 Projektarbeten och språk 

 

En del av detta arbete ämnar undersöka den språkliga kvaliteten i diskussionsdelen av elevers 

projektarbeten. Litteraturavsnittet av denna uppsats är således tvådelat och litteraturen som 

presenteras härefter berör den språkliga delen av undersökningen. 

2.5.1 Utformning av  uppsatsers diskussionsavsnitt 

Backman (2008 s. 44) förklarar att diskussiondelen är det avsnitt där författaren visar att hen 

logisk kan fokusera och överblicka arbetet eftersom det är i det avsnittet som hela arbetet 

sammanstrålar. Backman föreslår att författaren med fördel kan kombinera både resultat och 

diskussionsdelen till en och samma. Förslagsvis vid presentationer av resultatet från enkäter 

där fråga för fråga redovisas i följd. Diskussionsdelen är relativt flexibel och erbjuder på så 

sätt författaren i viss utsträckning frihet att vara subjektiv. Backman varnar samtidigt för att 

denna frihet kan leda till alldeles för breda och allmänna slutsatser och interpretationer av 

arbetet. 

 

2.5.2 Språket i formella texter 

Strömquist (2010 s. 19) framhäver att språket i vetenskapliga uppsatser ämnar framföra 

innehåll utan att märkas. Språket ska vara korrekt, sakligt och framförallt formellt. 

Precisionen i språket kräver, enligt Strömquist, att skribenten är noggrann med ordvalet. Hon 

menar vidare att kravet på ett preciserat språk är större i vetenskapliga uppsatser än andra 

textvarianter eftersom målet med språket är att konstruera en självbärande text. Liljestrand 

(1993 s. 114f) nämner också att denna texttyp kan uppfattas som svår att förstå eftersom dess 

språkliga mönster, ”krångelsvenskan” är annorlunda från vad man är bekant med. 

 

2.5.3 Vetenskaplighet 

Lagerholm (2008 s. 377) förklarar att vetenskaplig stil eftersträvar noggrannhet, organisation, 

analys och begriplighet för att nämna några karaktäristiska drag. Han nämner vidare att dessa 

drag är ett resultat av vetenskapens syfte att utförligt granska material för att  skapa en 

slutsats. Han påpekar också det viktiga i skilja mellan personligt och privat. Enligt Lagerholm 

är det, trots de strikta vetenskapliga stilkraven på bland annat objektivitet, möjligt att skapa en 

personifierad stil i form av att den bland annat kan göras kreativ och intresseväckande. Det 

finns således inga restriktioner vad gäller användandet av det personliga pronomenet jag. 
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Däremot påpekar Lagerholm att texten inte får bygga på författarens personliga åsikter och 

känslor eftersom det anses vara irrelevant. 

I likhet med Lagerholm förklarar Kristina Schött m.fl i Studentens skrivhandbok (2007 s. 

92ff) att författare som skriver akademiskt eftersträvar att skapa texter som är 

förtroendeingivande och professionella. Samtidigt förklaras det att många uppfattar 

akademiska texter som statiska, komplicerade och opersonliga. Schött m.fl menar vidare att 

formaliteten i dessa texter syftar till att göra författaren osynlig, vilket resulterar i att åsikter, 

personligt språk och pronomenet jag undviks. 

Författarna påpekar dock att den generella synen på användandet av prononemet jag,  i 

formella sammanhang, övergått från strikt till liberal. Detta innebär att pronomenet till viss 

del är accepterat så länge som värderingar och personligt språk inte förekommer. Definitionen 

av ett icke personligt språkbruk, enligt Schött, innebär att texterna helst bör karaktäriseras av 

korrekt, konventionellt språk utan antydan till fyndigheter. 

 

2.6 Generella språksvårigheter i skrift 

2.6.1 De/dem/dom 

Bolander (2005 s. 123ff) kategoriserar de och dem som personliga pronomen i subjekts- 

respektive objektsform. Dessa personliga pronomen syftar anaforisk, vilket innebär att 

korrelatet avgör vilken form av pronomenet som bör användas. Språkrådet  (2005 s. 205f) 

påpekar att dessa skiljs åt i skriftspråket genom stavningen men oftast uttalas dom. Vidare 

framhäver Språkrådet även att det förs en diskussion inom skolan huruvida den talspråkliga 

varianten ska ersätta skriftspråksvarianten. Ett argument som används i diskussionen hänvisar 

till elevers inlärningssvårigheter där de menar att elever har problem med att lära sig skilja på 

subjekts- och objektsformen. Ytterligare ett argument som lyfts fram är att de flesta redan 

använder sig av den talspråkliga formen och att det inte dröjer länge innan den har fått 

övertaget. Språkrådet menar dock att svårigheterna för eleverna att förstå skillnaden är ett 

samband mellan elevernas eget intresse och lärarnas ambitioner att undervisa om fenomenet. 

Det som väger tyngst av motargumenten är att det är nödvändigt för eleverna att kunna skilja 

på formerna för att kunna bli uppfattade som seriösa skribenter. 
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2.6.2 Meningslängd 

Per Lagerholm  förklarar i Stilistik (2008 s. 137) att långa meningar kan vara ett resultat av 

brist på koncentration. Han förtydligar sin resonemang genom att peka på att avsaknaden av 

koncentration kan ta sig uttryck i form av en repeterande, omständlig och pratig text. Vidare 

förklarar han även att korta meningar, som är vanligare i talspråk än skriftspråk, är 

fragmentariska, vilket leder till bland annat ofullständiga meningar. 

Schött m.fl (2007 s. 116f) menar att långa meningar tenderar att försvåra läsningen och kan 

således behöva läsas om flera gånger för att förstå sammanhanget. Vidare nämns också att 

enbart korta meningar riskerar göra en text ojämn och hackig. I relation till vetenskapligt 

skrivande förespråkar Schött m.fl en variation mellan de båda för att skapa en jämn rytm.  

Vidare ger författarna rådet att tillämpa långa meningar vid förklaringar och utredningar, 

medan korta lämpar sig vid påståenden. Lagerholm (2008 s. 138f) förklarar också att korta 

meningar oftast förekommer i vardagligt, talat språk och karaktäriseras av en känslomässig, 

uttrycksfull och impulsiv ton. Syftet med dessa meningar är att ge innehållet i texten styrka 

och tryck, men också för att skapa en dramatisk eller överraskande effekt. Lagerholm 

förklarar också att talat språk är korthugget, vilket ibland leder till ofullständiga meningar. 

 

2.6.3 Ofullständiga meningar 

I Språkriktighetsboken (2005 s.337f) förklaras det att förekomsten av ofullständiga meningar 

är vanligare i texter av informell eller personlig stil. Dessa benämns  som meningsfragment. 

Vidare nämns även att det vanligaste fenomenet bland denna typ av ofullständiga meningar, 

är att de antingen preciserar eller kommenterar en föregående mening. Oftast tar sig denna 

funktion uttryck genom att de kan bygga ut den preciserande huvudsatsen med en som-bisats. 

Visserligen framkommer det även att ofullständiga meningar kan ha stilistisk effekt, men att 

de samtidigt riskerar att påverka texten negativt om de används i för stor utsträckning. 

Framförallt genom att texten blir svårläst och kan komma att upplevas som  ojämn eller 

ryckig. 

 

2.6.4 Satsradning 

Språkrådet (2005 s. 331ff) tydliggör att fenomenet med upprepning av huvudsatser oftast 

förekommer bland osäkra skribenter. Framförallt upplevs detta vara mycket vanligare bland 

elever i skolan, eftersom de inte fullständigt behärskar skriftspråkets normer och vedertagna 
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regler. Huvudsatser som är sammanlänkade genom kommatecken, utan konjunktion, är vad 

som definerar satsradning. Upprepningar av detta slag fungerar, enligt Språkrådet, sällan bra i 

situationer där händelseförlopp återberättas. Satsradningen riskerar också att bli ett störande 

element i texten om innehållet i satserna är alltför olikartade. Språkrådets rekommendation i 

sådana fall är att omarbeta de efterföljande satserna till bisatser. 

 

2.6.5 Skiljetecken 

I Språkrådets bok Svenska skrivregler (2009 s. 178ff) ges förklaringen att kommatering syftar 

till att förenkla textläsning. I synnerhet som ett led mellan två relativt fristående meningar. 

Språkrådet benämner detta som tydlighetskommatering, vilket är den vanligast funktionen av 

kommatering. Osäkerhet kring reglerna om kommatering, samt ovana i bruket av 

kommatecken, kan resultera i svårlästa, hackiga meningar. I yttersta fall kan det även komma 

att påverka betydelsen av en mening.  

Gällande punktering tydliggör Språkrådet (2009 s. 173ff) att punkter placeras efter meningar i 

form av påståenden, men även efter uppmaningar och frågor, vilka inte är avsedda för det 

specifika syftet. Vidare förklaras även att användandet av tre punkter ska syfta till att, bland 

annat, markera pauser eller utelämnanden i texter eller meningar. Språkrådet uppmanar dock 

till sparsamhet vid användande av tre stycken punkter.  

Utropstecken används med avsikt att markera exempelvis utrop, önskningar och 

uppmaningar. Det kan även användas istället för punkt med intentionen att skapa mer 

dramatik och temperament i en text. Vidare nämner Språkrådet (2009 s. 177f) att tecknet 

fungerar som markör för att påvisa något anmärkningsvärt, och ska då sättas inom parentes. 

Att använda flera utropstecken i rad för att förstärka funktionen bör däremot inte användas i 

för stor utsträckning eftersom det inte är lämpligt i olika sammanhang. 
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3 Metod och Material 

Med utgångspunkt i Jarl Backmans litteratur (2008 s. 33) använder jag den kvalitativa 

metoden, vilket innebär att de observationer som jag gjort under arbetets gång presenteras här 

i skriftliga formuleringar. Enkäter, frågeformulär eller liknande som används i kvantitativa 

metoder för att fastställa numeriska resultat används således inte i detta arbete. 

 

3.1 En kvalitativ undersökning 

Målet med min undersökning är att identifiera hur olika gymnasielärare kontinuerligt arbetar 

med att främja elevernas förmåga att skilja formellt från informellt språk. Vid mina möten 

med lärarna har jag använt mig av en kvalitativ forskningsintervju. Brinkmann och Kvale 

(2009 s. 98) förklarar att den skapar kunskap genom interaktion mellan intervjuare och 

intervjuperson. Vidare menar de att intervjuaren bör ha kunskap om ämnet de undersöker för 

att kunna följa upp med följdfrågor.  

 

3.2 Ett kvalitativt synsätt 

Backman (2008 s. 53) beskriver det kvalitativa perspektivet som subjektivt. Utgångspunkten 

ligger i att undersöka hur människan noterar och återger verkligheten i vilken hon lever. 

Synsättet fokuserar på individen i centrum och intresset ligger i att utröna hur den tolkar och 

skapar sin egen verklighet. Målet är således att se hur individen upplever verkligheten i 

relation till sina egna kunskaper och upplevelser. Kärnan av det kvalitativa perspektivet är 

empirism och genom införskaffandet av information formuleras hypotetiska begrepp och 

teorier. Eftersom mitt arbete strävar efter att bland annat analysera den undervisande lärarens 

verklighet är detta tillvägagångssätt det bäst lämpade för uppsatsen.  

 

3.3 Urvalsprocessen 

Jag har valt att intervjua tre gymnasielärare i svenska på yrkesförberedande program i en 

medelstor centralort i västsverige. Eftersom jag gjort delar av min verksamhetsförlagda 

utbildning på skolan har jag personlig kontakt med lärarna på enheten för yrkesprogrammen. 

Min handledare på skolan bistod mig med e-postadresser till övriga svensklärare och hjälpte 

mig på så sätt att komma i kontakt med dem. Jag kontaktade fyra svensklärare via e-post och 

av dessa var det tre som svarade att de hade möjlighet ställa upp på intervjuer.  
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I resultatet presenteras de fyra lärarna som Marita, Lovisa och Ulrika och samtliga namn är 

fingerade av sekretesskäl. 

 

3.3.1 Urval av texter 

Under intervjuerna med de verksamma lärarna erhöll jag sex stycken kopior av gamla elevers 

projektarbeten, vilka finns tillgängliga som bilagor i detta arbete. Min ursprungliga tanke var 

att undersöka arbeten över en tioårs-period, men eftersom lärarna på enheten inte hade 

utarbetat en gemensam projektarbetsplan vid början av 2000-talet valde jag att minska 

omfånget till en femårs-period. Från varje program och lärare valde jag sedan ut två 

projektarbeten, ett från fem år tillbaka och ett från det aktuella året då intervjuerna 

genomfördes. Anledningen till varför jag valde texter på detta sätt var främst för att undersöka 

om det finns någon koppling mellan kvaliteten på elevtexterna och lärarnas undervisning om 

formellt skrivande.  

Projektarbetena som är skrivna av Maritas elever är Tandemcykel och Badtunna, där det 

sistnämnda är från tiden innan den gemensamt utarbetade projektarbetsplanen. SAAB 9-5 

Motorenovering samt Renovering av Volvo Penta D1-30A tillhör Ulrikas elever och 

Ljusinstallation och Film om elyrket är skrivna av Lovisas elever. Gällande Lovisa och Ulrika 

är deras elevers projektarbeten Film om elyrket och SAAB 9-5 Motorrenovering från året då 

projektarbetsplanen infördes och övriga två från 2011. 

 

3.4 Utförande 

Mitt första steg inför intervjuerna var att via e-post kontakta de svensklärare som är 

verksamma på de yrkesförberedande programmen. Jag kände till sedan tidigare att 

de vid den tiden arbetade med de nationella proven och skulle ha svårt att komma 

ifrån det ordinarie arbetet. I korrespondensen bifogade jag mitt PM för uppsatsen så 

att lärarna skulle kunna ta del av vad undersökningen grundades på samt vilka 

frågor jag ämnade ställa till dem. Utöver detta var jag även noga med påpeka att 

intervjuerna, utifall de ville deltaga, skulle ske på deras villkor. Det resulterade i att 

jag kunde genomföra tre intervjuer på lika många veckor. Fördelen med den 

utdragna processen var dock att jag kunde möta lärarna både när och var de kände 

sig som minst stressade.  
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Intervjuerna har varierat från ca 15 till 30 minuter och har spelats in med diktafon. På så sätt 

har jag ordagrant fått med lärarnas perspektiv på undervisningen och samtliga intervjuer finns 

att tillgå både som ljudfiler och transkriberade texter. Målet med intervjuerna har varit att ta 

del av hur de undervisar med formellt språk i fokus. Planeringsmässigt har  jag varit noga med 

att ta kontakt med lärarna tidigt för att utförligt delge syftet med intervjuerna. De lärare som 

kunde medverka tog sig tid mellan arbete med de nationella proven, tredjeårs-elevernas 

projektarbeten samt utvecklingssamtal och jag klargjorde tydligt min uppskattning för deras 

välvilja att ställa upp på intervjuer. Men eftersom lärarna valde att möta mig efter lektionstid 

har det inte funnits någon större tidspress. På så vis har det funnits utrymme för följdfrågor 

och utveckling av samtalen oss emellan och tack vare det har intervjuerna blivit mer utförliga 

än om de skulle ha skett mellan lektioner. 

 

3.4.1 Textanalys 

Undersökningen av elevtexterna kommer fokusera på de delar som nämns ovan i avsnittet om 

generella språksvårigheter. Det innebär att analysen kommer utreda i vilken utsträckning 

eleverna uppfyller de kriterier som nämns i litteraturen för akademiska, vetenskapliga texter. 

Textanalysen ämnar även undersöka elevernas bruk och förtrogenhet med skiljetecken  genom 

tydlighetskommateringar samt förekomst av utropstecken. I förhållande till interpunktionen 

ämnar analysen undersöka om den eventuellt leder till upprepningar av huvudsatser i form av 

satsradningar, samt förekomsten av korta och långa meningar och vilken möjlig effekt dessa 

har för flytet i elevernas texter. I diskussionsavnsittet kring textanalysen kommer, i den mån 

det är möjligt, undersökningen söka svara på  huruvida de tre lärarnas undervisning haft en 

urskiljbar effekt på elevernas skrivfärdigheter gällande formellt, akademiskt skrivande.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de intervjuer jag genomfört med tre svensklärare samt en textanalys 

av projektarbetena. Här ämnar jag söka svar på frågeställningen, vilken sedan kommer att 

ligga till grund för uppsatsens diskussionsdel: 

1) Hur undervisar du om formellt skrivande? (Utformning av lektioner/uppgifter) 

2) Vilket mål vill du att eleverna ska uppnå med det formella skrivandet? 

3) Hur följer du upp arbetet med eleverna? 

4) Vilka svårigheter ser du i undervisningen och arbetet med formellt skrivande? 

5) Vilka språksvårigheter, med utgångspunkt i litteraturen, är framträdande i   elevtexterna? 

 

4.1 Lärarintervjuer 

Skolan är den största i regionen och har uppskattningsvis två tusen elever och tre hundra 

anställda. I varje separat byggnad på skolområdet finns wi-fi, vilket innebär att det är möjligt 

för både elever och personal på skolan att ansluta till internet. Vidare tilldelas varje elev på 

skolan en bärbar dator i början av årskurs ett som de efter avslutade studier har möjlighet att 

köpa. På de yrkesinriktade programmen är fördelningen mellan pojkar och flickor i 

övervägande del pojkar. De flesta elever är hemmahörande i orten med omnejd även om det 

finns ett antal elever från andra regioner. 

 

4.1.1 Intervju med Lovisa 

Lovisa har arbetat som svensklärare i nio år och undervisar elever från årskurs ett till tre i 

svenska och religion på elprogrammet. Hon förklarar att hennes undervisning avser att följa 

en röd tråd genom elevernas tre år på skolan och arbetar således inte med specifika lektioner 

ägnade åt formellt språk. De olika formerna av arbetsuppgifter och moment, som hon 

använder i sin undervisning, omfattar i en viss utsträckning antingen formellt och/eller 

informellt språkbruk. Från första svensklektionen i årskurs ett, till den sista i årskurs tre. 

Hon är noga med att, i det inledande stadiet av kursen i årskurs ett, betona för eleverna vikten 

av att kunna skriva ett korrekt skrivspråk. Hon tar upp exemplet om hur viktigt det är att 

eleverna tidigt får se skillnaderna mellan hur man skriver informellt sms- och chattspråk och 

hur man skriver formellt. 
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Hon berättar att hon ser den språkliga utvecklingen hos eleverna och är mycket nöjd med det 

resultat som hennes nuvarande tredjeårs-elever presenterar. Målet med hennes undervisning är 

att eleverna ska kunna skriva bra arbetsansökningar och enklare rapporter med anknytning till 

deras yrke. De bör även nå en tillräckligt hög språklig nivå för att kunna göra sig attraktiva på 

arbetsmarknaden.  

I inledningen av kursen använder sig Lovisa frekvent av kommentarsfältet i datorns 

skrivprogram, där hon kan ge tydlig och snabb feedback på de platser i elevtexterna som 

behöver redigeras. Inledningsvis ger hon eleverna konkreta förslag på stavning, ordval och i 

vissa fall även omformuleringar som lämpar sig bättre för uppgiftens syfte och mottagare. 

Men denna metod övergår senare till att enbart markera med en blank ruta i kommentarsfältet. 

Detta gör hon för att eleverna ska fundera kring texten och bli mer kritiska till sitt eget 

skrivande. 

Enligt Lovisa finns det inga hinder i undervisningen. Hon upplever att hennes elever har en så 

pass stor skrivlust att det hittills aldrig uppstått några svårigheter. Slutsatsen hon drar utifrån 

detta är att hon  redan från första dagen visar ett genuint intresse för vad eleverna tycker och 

tänker. Inledningsvis läggs således fokus på att komma igång med skrivandet utan större krav 

på korrekt grammatik eller noggrann stavning. Genom sitt intresse för elevernas tankar anser 

hon att eventuella hinder och svårigheter överbryggas eftersom eleverna får känna att de står i 

centrum. 

 

4.1.2 Intervju med Ulrika 

Ulrika arbetar som lärare i svenska, filosofi och religion på fordonsprogrammet. Hon har 

arbetat som lärare i sju år och har elever i alla tre årskurser. Inledningsvis arbetar hon med 

diagnostiska prov för att få en kännedom om var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

Enligt henne lever ett antal av eleverna inte upp till det betyg som de har med sig från 

grundskolan och det behövs således uppmärksammas så tidigt som möjligt. 

I början av kursen får eleverna skriva en uppsats om sig själva med rent skriftspråk. Ulrika går 

igenom vad som är tal- och skriftspråk med klassen innan arbetet sätter igång för att undvika 

sms- och chattspråk i texterna, vilket hon upplever är det vanligaste fallgroparna för eleverna. 

Detta arbetar hon med kontinuerligt eftersom hon tycker att eleverna ofta glömmer bort hur 

de ska skriva. Men i ett försök att förebygga detta låter hon eleverna skriva en text dialektalt 
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med talspråklig karaktär för att sedan få skriva om samma text med formell svenska. Detta 

anser hon vara lyckat eftersom de flesta anser det vara svårare att skriva talspråkligt än 

formellt. 

Precis som Lovisa arbetar även Ulrika med feedback via kommentarsfältet i skrivprogrammet. 

Hon tycker att det är en utdragen process men absolut nödvändig eftersom eleverna ska kunna 

se exakt vad de behöver utveckla i sitt skrivande. Hon berättar för eleverna att anledningen till 

varför feedbacken är så pass omfattande är för att de ska undvika liknande fel i fortsättningen. 

Målet med Ulrikas undervisning är att eleverna ska kunna använda språket på ett lätt och 

ledigt sätt. De ska kunna föra protokoll, hålla tal och skriva insändare. De ska känna till hur 

de kan använda språket i olika medier. Hon framhäver att eleverna senare i yrkeslivet ska 

kunna hålla presentationer och skriva rapporter och på behöver på så sätt vara bekanta med 

utformning av just sådana texter. Ulrika resonerar att ju bättre språket är desto lättare blir det 

att kommunicera och på så sätt kunna påverka och bidra i både arbetsliv och hem. 

Hon berättar att hon upplever att det är generellt svårt att undvika informellt skriftspråk i 

svenskan, oavsett arbetsmoment. Hon hänvisar till styrdokumenten och förklarar då för 

eleverna att det ingår i gymnasiekompetensen att kunna skilja det informella språket från det 

formella. Men det största hindret som hon upplever med undervisningen är det återkommande 

fenomenet att hon måste motivera eleverna. Hon tycker också att det är synd att svenskämnet 

i och med Gy 2011 innebär att eleverna ska avverka kursen redan under första läsåret på 

yrkessidan. Hon säger vidare att det är i de följande svenskkurserna som man finslipar 

språket. 

 

4.1.3 Intervju med Marita 

Marita arbetar på energiprogrammet och är den av de intervjuade lärarna som arbetat längst 

på skolan. Hon undervisar i både svenska och engelska och har gjort så i 33 år. När hon 

arbetar med formellt skrivande med sina elever följer hon ett mönster. Eleverna får se gamla 

uppsatser från nationella prov och diverse andra uppsatser, formella brev, insändare och 

informella texter. Marita väljer det här tillvägagångssättet eftersom hon inte är övertygad om 

att eleverna skulle förstå henne fullt ut om hon föreläste om informellt och formellt skrivande. 

Men även för att eleverna ska se skillnaderna mellan utformningen av dessa olika texttyper. 
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Hennes mål med undervisningen är att eleverna ska förberedas för yrkeslivet. Hon har 

elevernas yrkesutbildning i baktanke när hon planerar svenskundervisningen. Hon nämner ett 

scenario där eleverna exempelvis kommer att behöva presentera en ny produkt på 

arbetsplatsen eller skriva rapporter. Hon menar då att de måste känna till vilken typ av språk 

som måste användas.  

Genom undervisningen vill hon ge eleverna en språklig bas att stå på vid eventuella 

vidarestudier. Men hon menar också att elevernas förmåga att ta till sig kunskapen beror på 

deras eget intresse. Marita berättar att hon i vissa fall följer upp arbetet med det formella 

skrivandet i helklass om hon märker att en majoritet av eleverna upprepar samma misstag. 

Marita anser att den största svårigheten med undervisningen är att förbereda eleverna 

tillräckligt innan det är dags för projektarbetet. Hon menar att många elever inte inser att de 

behöver kunskapen om formellt skrivande förrän det är för sent och de måste ta itu med 

projektarbetet.  

Hon tycker att föreläsning om interpunktion och styckeindelning inte leder någonstans utan 

eleverna måste se den omedelbara användningen av formellt språk. Risken är annars stor att 

de glömmer bort eller upplever det som ett innehållslöst undervisningsmoment. 

Marita säger också att om hon hade haft fler kurser hade hon möjligtvis kunnat presentera lite 

fler uppgifter, men generellt tror hon inte att eleverna är särskilt skrivintresserade. 

4.2 Textanalys av projektarbetena 

Texterna som berörs i detta avsnitt är alla tagna från projektarbetenas resultat- och 

diskussionsavsnitt och återfinns som bilagor i slutet av dokumentet. 

 

4.2.1 Projektarbete Tandemcykel 

Maritas elever som har skapat detta projektarbete verkar i ganska stor utsträckning förhålla sig 

till informellt språk. I projektarbetet ”Tandemcykel” framträder en berättande text där fokus 

ligger på en emotionell nivå och i stora delar av texten används ett bildspråk som förmedlar 

en känsla snarare än en diskussion kring eventuell problematik. Exempelvis "/.../ for vi fram 

som vinden." och "/.../ gled jag /.../ fram över stadens gator."    
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Mycket av det som framträder i texten hade med fördel kunnat placeras i inledningen med 

omformuleringar. Exempelvis nämns ”Vi har inte heller hunnit sälja cykeln ännu” först i 

diskussionen men avser uppenbarligen vara en del av syftet med projektet. 

Eleverna framför en subjektiv text där de som författare är framträdande. Formaliteten i texter 

av denna typ ska syfta till att göra författaren osynlig. I denna elevtext framträder däremot 

författarna tydligt, främst genom användandet av det personliga pronomenet jag. Till viss del 

är detta pronomen accepterat men i detta fall genomsyras hela avsnittet i texten av både jag 

och vi. Vidare förekommer humoristiska inslag i slutet av resultatdelen, "/.../ cyklarna får se ut 

sånär som hur som helst, så länge inte motorer eller vapen eller liknande sitter monterade."  

Gällande meningslängd innehåller diskussionsdelen få korta meningar, vilket vanligtvis 

förekommer i texter med talspråklig karaktär. Exempelvis hade den preciserande meningen av 

de två inledande meningarna "I skrivande stund har vi klarat av en av punkterna. Det är att ha 

byggt ihop cykeln så den blivit cykelbar." med fördel kunnat omskrivas till en som- bisats. 

Texten överlag visar däremot att författarna har god kunskap gällande bruket av skiljetecken 

och skapar således en relativ lättläst text. 

Eleverna som skapat texten visar även säkerhet i sitt användade av subjektsformen av det 

personliga pronomenet de. Visserligen förekommer det endast en gång i texten men det visar 

ändå på säkerhet i en skrivsituation där många generellt väljer den vanligt förekommande 

talspråkliga varianten dom av ovisshet. 

 

4.2.2 Projektarbete Badtunna 

Även projektarbetet ”Badtunna” uppvisar en berättande stil och språket i sig präglas av 

vardagligt talspråk. Personliga pronomen i form av jag och vi förekommer i varje mening 

genom hela resultatdelen och stavningen av de possessiva pronomena  vår och vårt, som 

stavas våran och vårat i texten, samt stavningen va istället för vad/var och de istället för det 

visar även att det finns svårigheter hos författarna att hålla i sär det informellt personliga 

språket och det akademiskt vetenskapliga språket. I likhet med föregående elevtext grundar 

sig även denna på personliga tankar och till viss del även intryck av känslor. Författarna till 

texten visar även osäkerhet vad gäller korrekt användande av skiljetecken. Bland annat 

förekommer utropstecken inte mindre än fyra gånger i texten. Utöver de återkommande 

utropstecken visar eleverna överlag tillfredsställande kunskaper om meningsföljder där de 

skiljer bisatser från huvudsatser. 
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4.2.3 Projektarbete Saab 9-5 Motorrenovering 

Projektarbetet ”Saab 9-5 Motorrenovering” uppvisar en något kortfattad diskussion men som 

ändå knyter samman arbetet. Eleven bakom uppsatsen presenterar vilka fel hen arbetade med 

vid renoveringen och varför de hade uppstått men saknar en diskussion om hur lösningen av 

problemet gick till. Eleven övergår till en avslutning där hen förklarar att projektet resulterat i 

”/.../ högre kunskaper /.../” men specificerar inte vad hen lärt sig. 

I diskussiondelen utgår eleven från sig själv och lägger värderingar utifrån upplevelser, egna 

åsikter och känslor vilket står i konflikt med kriterierna för vetenskaplighet för akademiskt 

skrivande. Ett exempel på det i texten är elevens formulering "Det var också lite jobbigt /.../".  

Eleven använder skiljetecken med god säkerhet och undviker på så sätt att åstadkomma 

störande satsradningar i texten. Framförallt lyckas eleven, tack vare tydlighets-

kommateringarna i diskussionsavsnittet, ge texten ett bra flyt och på så sätt underlätta 

läsningen.  

4.2.4 Projektarbete Renovering av Volvo Penta D1-30A 

Eleven bakom arbetet med titeln ”Renovering av Volvo Penta D1-30A” har utformat sin 

avslutande del av projektarbetet som en intervju med sig själv. Elevens språk bär en tydlig 

personlig prägel och även detta projektarbete innehåller en del personliga åsikter, värderingar 

och även känslor. Exempelvis skriver eleven i diskussionen: "Att det skulle ta så lång tid att få 

hem reservdelar gjorde mig sjukt bekymrad." 

Eleven visar att hen har uppmärksammat problem som uppstått under arbetsprocessen, men 

avsaknaden av funderingar och förslag på problemlösningar resulterar i att avsnittet framstår 

som ofullständigt. Däremot framkommer en diskussion, i vilken eleven ger tydliga 

resonemang, i avsnittet Slutsatser, vilken med fördel hade kunnat slås ihop med diskussionen. 

Elevens språk i avsnittet Slutsatser förhåller sig någorlunda formellt och skribenten använder 

sig bland annat av tekniska termer. Stycket är överlag färgat av ett personligt språk men 

innehåller färre egna värderingar, vilket gör att texten till viss del innehåller rör sig åt det 

objektiva hållet. 
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4.2.5 Projektarbete Ljusinstallation 

Även i detta projektarbete har eleverna valt att slå samman resultat- och diskussionsavsnittet. 

Språket är i likhet med övriga arbeten relativt personligt, men författarna har lyckats med att 

sammanstråla arbetets alla delar för att skapa en god diskussion där både problemlösningar 

och förslag för framtida förändringar finns. Eleverna bakom arbetet visar, i jämförelse med 

övriga projektarbeten, större förtrogenhet med diskussionavsnittet. Följande är ett exempel 

från texten: 

Det första problemet som kom upp var hur vi skulle gräva en kanal över vägen för att 

kunna nå fram med matningen. Vägen var hårt packad av sand, grus och stenar. Vår 

räddning här blev ett järnspjut och en hacka. Sakta med [sic!] säkert hackade vi oss 

fram genom vägen tills vi nådde ett djup på ca 40 cm. Vi hade sparat enormt mycket 

tid om vi kunde hyrt en liten grävmaskin men detta hade nog kostat mer än vad vi 

hade haft råd med. 

Eleverna visar att de har reflekterat kring ett problem som uppstått och kommit med förslag 

på lösningar utöver den som de slutligen använde. Överlag diskuterar eleverna någorlunda 

objektivt trots att de utgår från sig själva och undviker att presentera alldeles för utsvävande 

slutsatser och tolkningar av sitt arbete. Skribenterna lyckas väl med att få fram sitt innehåll 

utan att bli alltför närvarande i själva texten. 

Överlag är texten väl strukturerad vad gäller användandet av skiljetecken. Utropstecken 

tillämpas bra utan att bli ett hinder i läsningen. Bland annat har eleverna använt sig av tecknet 

för att påpeka att något verkligen är anmärkningsvärt, både för deras egna framtida arbeten 

och som uppmaning för andra att ha i åtanke vid liknande situationer. 

 

4.2.6 Projektarbete Film om Elyrket 

Detta projektarbete är skrivet av tre elever och innehåller en sammanslagen resultat- och 

diskussionsdel. Till största del är det en redovisning av resultat och ingen större diskussion. 

Den diskussion som däremot går att urskilja är kortfattad och inte särskilt omfattande. 

Eleverna uppmärksammar problem som uppstått men går inte in i detalj på hur de hade kunnat 

arbeta annorlunda. Exempelvis skriver de "Det var också problem med planeringen, detta 

problemet löste vi aldrig men det gick bra ändå." Avsnittet blir överlag en sammanfattning av 

erfarenheter och kortfattade tankar av framtiden. 
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Eleven bakom resultat- och diskussionsavsnittet i projektarbetet återberättar till största delen 

händelseförlopp snarare än att diskutera och avsaknaden av analys och problemlösning lämnar 

avsnittet ofullbordat.  

Avsnittet upplevs överlag  visa svårigheter med interpunktioner. Det förefaller generellt vara 

få problem med placering av skiljetecken, men på några ställen i texten framkommer 

ofullständiga meningar som stör flytet en aning. Exempelvis skriver eleverna "Ett av de 

största problem var att få intervjuer. Vilket vi löste genom att fråga många personer, till slut 

sa någon ja." Möjligtvis kan ojämnheten bero på att eleverna delat upp avsnittet mellan sig. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Lärarnas undervisning 

 

5.1.1 Återkoppling till eleverna 

Svedners (2012) syn på det processinriktade skrivandet placerar eleven som subjektet i själva 

kunskapsbyggandet. Skrivförmågan och ansvaret för dess utvecklande i form av förtrogenhet 

med texttyper och genrer ligger hos eleven och lärarna intar en vägvisande roll där hen 

kommer med konstruktiv kritik och för en dialog med eleven om textskapandet. 

Utifrån de intervjuer som jag genomfört kan jag konstatera att två av de tre tillfrågade lärarna 

arbetar aktivt med feedback till eleverna. Både Lovisa och Ulrika arbetar med utförlig kritik 

via kommentarsfält i elevtexterna men Lovisa är den av lärarna som lägger ner mest tid och 

energi på återkopplingen till eleverna. Inledningsvis är hennes feedback till eleverna 

omfattande med allt ifrån stavningsförslag till omformuleringar men övergår successivt till 

enbart markeringar där eleven får fundera kring texten på egen hand, vilket kan kopplas till 

Grönlunds (2011) resonemang om samarbete mellan elever och lärare, där interaktionerna 

tjänar till att utveckla möjligheter för eleverna att utforma sina svar och, i relation till 

uppsatsskrivandet, även formuleringar . Det är ett exempel på det processinriktade skrivandet 

där Lovisa genom sitt arbetet med formativ bedömning vägleder eleverna till kunskaper om 

olika texttyper, men låter eleven vara ytterst ansvarig för sin egen utveckling. Palmér och 

Stjärnegårdh (2005) framhäver att denna typ av återkoppling på processnivå är mer effektfull 

än respons på enskilda uppgifter.  

Marita menar att hur väl eleverna skriver beror på deras egen förmåga att ta till sig kunskap 

och deras eget intresse. Återkopplingen till eleverna sker inte på samma sätt som hos Lovisa 

och Ulrika utan förhåller sig till en metod där återkopplingen helst sker i helklass när hon 

upptäcker generella fel som eleverna gör. 

Lovisa och Ulrika har båda anammat datorn som ett ovärderligt verktyg i elevernas 

skrivutveckling. Precis som Svedner (2012) anser att diverse skrivprogram skapar nya nivåer 

för textutveckling i samarbete mellan elev och lärare, arbetar Lovisa och Ulrika med just de 

förutsättningarna. Via skolans omfattande utbyggnad av trådlös anslutning till internet kan de 

få snabb och enkel tillgång till elevernas texter och kan då utförligt ge processrelaterad 
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återkoppling på texterna, vilket fungerar bättre än produktrelaterad respons som markering 

med rött bläck. Enligt min uppfattning bidrar denna teknologi till att lärarna kan arbeta mer 

effektivt med elevernas skrivutveckling genom den lättillgängliga lärplattformen. 

 

 

5.1.2 Att skilja på vardagligt och formellt språk 

Kulbrandstad (2006) framhåller att skrivning med digitala medier blivit det traditionella 

tillvägagångssättet vid textskapande och får medhåll av Svedner (2012) som förklarar att 

elevernas skrivvanor övergått till att bli digital genom elevernas användning av chatt, e-post, 

sms och sociala forum som Facebook. Språket som används i dessa kommunikationer är till 

övervägande del informellt varpå skolan måste lära eleverna skilja på det vardagliga och det 

formella språket.  

Under min intervju med Lovisa nämner hon att hon vid ett tidigt skede i kursen tar upp 

skillnader mellan informellt och formellt språk för att eleverna ska kunna se hur de olika 

varianterna tar sig uttryck i skrift. Även Ulrika är mån om att tidigt visa för eleverna vad som 

är tal- och skriftspråk för att eleverna ska ges en uppfattning om vilken språknorm som gäller 

vid ett givet skrivtillfälle. Hennes arbete med att låta eleverna skriva uppsatser om sig själva 

på talspråk är ett sätt att göra eleverna medvetna om de stora skillnaderna i det vardagliga 

språket och det som förväntas av dem i yrkeslivet. 

Utifrån egna erfarenheter samt den undersökning som Kulbrandstad (2006) tagit del av är det 

rimligt att anta att de flesta elever förhåller sig till ett vardagligt språk eftersom mycket av 

deras sociala interaktioner utanför skolan sker på internetforum som Facebook. Ulrika 

påpekar att elever ofta glömmer bort hur de kan skriva och möjligtvis finns det en koppling 

mellan en större inkommande ström av vardagligt språk än formellt. 

 

5.1.3 Lärande för livet  

Kulbrandstad (2006) lyfter fram att eleverna ska bli situationsmedvetna, eller kontextuellt 

förtrogna med sitt skrivande och att skolan är den viktigaste aktören när det gäller 

utvecklingen av elevernas skrivande. Tornberg (2009) är inne på samma spår när hon 

framhäver skribentens förmåga att skriva distinkt för att underlättare för mottagaren och på så 

sätt undvika tvivelaktigheter i texten.  Även Svedner (2012) delar Kulbrandstads syn på 



26 
 

skolan som central i utvecklingen av elevers skrivande. Hans syn på skrivandet som ett 

verktyg för både kommunikation och interaktion delas av de intervjuade lärarna då alla tre 

instämmer i uppfattningen att skrivandet är för livet, både professionellt och privat. Maritas 

mål med språkundervisningen är att förbereda eleverna för scenarier knutna till yrkeslivet 

men även som ett fundament för framtida studier.  Lovisa strävar efter att eleverna ska kunna 

skriva arbetsrapporter och, genom sitt språkbruk, göra sig attraktiva på arbetsmarknaden. 

Ulrika anser att en högre nivå av språklig skicklighet innebär bättre kommunikationförmåga 

samt möjligheten att vara en inflytelserik part i yrkesliv såväl som privatliv. Både Lovisas och 

Ulrikas resonemang har ytterligare stöd i Svedners (2011) resonemang om att 

skrivfärdigheten måste uppnå en adekvat nivå för att man ska kunna utföra mer krävande 

uppgifter samt att vara en drivande faktor både professionellt och privat. 

 

5.2 Elevernas projektarbeten 

 

5.2.1 Textanalys utifrån undervisning 

Utifrån analysen av elevernas projektarbeten, förefaller texterna från Lovisas och Ulrikas 

elever vara de, som i större utsträckning än övriga, närmar sig de kriterier som förespråkas vid 

skrivande av uppsatser med vetenskaplig karaktär. En möjlig förklaring till detta kan vara de 

båda lärarnas aktiva återkoppling som sker i undervisningen, vilket Imsen (1999) har framfört 

vara grundande för elevernas lärande.  

Av de tillfrågade lärarna är det Lovisa och Ulrika som ger varje enskild elev konkreta förslag 

på hur de kan omstrukturera texter i form av ordval, stavning och formuleringar för att deras 

texter ska fungera i specifika sammanhang, syften och beroende på mottagare, vilket är i 

enlighet med Jönssons (2010) resonemang kring återkoppling på processnivå där bland annat 

anpassning efter syften och mottagare är högst relevanta inom svenskämnet. Genom denna 

process ges troligtvis eleverna möjlighet till att uppmärksamma sin individuella utveckling, 

vilket eventuellt kan leda till att de blir mer självkritiska i skrivandet och på sätt kan förlita sig 

mindre på lärarens återkoppling.  

Maritas undervisning, som skiljer sig från de övriga, visar däremot inte att eleverna skulle 

vara sämre på att skriva texter anpassade efter formella, vetenskapliga sammanhang. De 

projektarbeten som skrivits av hennes elever uppvisar generellt samma styrkor och svagheter 

som de andra, vilket möjligen visar att den frekventa och grundliga återkopplingen, som de 

övriga lärarna använder sig av, inte nödvändigtvis behöver vara direkt avgörande för hur 
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eleverna utvecklar sina färdigheter inom, samt förmågor att växla mellan, olika språkkoder. 

Marita presenterar mönstertexter för sina elever vilket således innebär att de, i enlighet med 

Svedners (2011) påpekande om det angelägna i att elever får bekanta sig med olika genrer, får 

ta del av en rad olika skrivsätt.  

Eventuella förkunskaper hos eleverna kan möjligtvis också spela en stor roll för deras fortsatta 

utveckling, bland annat kan man föreställa sig att elever från familjer med akademisk tradition 

har ett försprång och stöd i skrivprocessen, även om det nödvändigtvis inte behöver vara så. 

Elevernas egna intresse för skrivandet, samt lärarnas förmåga att väcka intresse och 

återkoppla i undervisningen, en stor roll för deras utveckling. 

 

5.2.2 Tankar kring textanalysen 

Det resultat jag fått av textanalysen är inte representativt för gymnasieelevers färdigheter 

gällande formellt skrivande i allmänhet. Resultatet återspeglar enbart ett avgränsat 

undersökningsområde vars syfte har varit att visa i vilken utsträckning elevtexter på 

yrkesförberedande program, på en enskild skola, följer vedertagna riktlinjer för formellt, 

akademiskt skrivande. En intressant observation från textanalysen visar att två av sex 

projektarbeten innehåller det personliga pronomenet de. Eleverna som skrivit de övriga 

texterna förefaller ha använt strategier för att undvika det. Tänkbart är att eleverna varit 

medvetna om att språket i arbetet eftersträvat de korrekta varianterna men utifrån osäkerhet, i 

kombination med större förtrogenhet av talspråksvarianten dom, valt att inte använda sig av 

det. Språkrådet (2005) menar dock att det pågår en diskussion, med elevers svårigheter som 

grund, kring relevansen av korrekt användande av de/dem och huruvida det kommer ersättas 

av den talspråkliga varianten dom, vilket således innebär att lärare inte behöver lägga allt för 

stort fokus på just dessa personliga pronomen. 

Vad som förefaller vara ett genomgående drag i projektarbetena är att eleverna väljer att 

skriva diskussionerna utifrån sig själva och överlag är graden av anonymitet i texterna låg. 

Det subjektiva perspektivet och den personliga stilen medförde i ett fall även humoristiska 

formuleringar vilket enligt Kristina Schötts (2007) definition, går emot det konventionella 

språkbruket av vetenskaplig art, där ett utslätat och korrekt språk rekommenderas. Möjligtvis 

beror det på att eleverna inte är bekanta med andra skrivsätt än det att utgå från sig själv som 

subjekt i texten, vilket i så fall innebär att texttyper som kräver ett visst språk, eller högre grad 

av objektivitet, tenderar att uppfattas som komplicerade. Lagerholm (2008) och Schött m.fl 



28 
 

(2007) menar visserligen att användandet av det personliga pronemet jag har blivit mer 

accepterat, men överlag färgas texterna av en allt för stor prägel av subjektivitet än det går att 

ha överseende med för att kunna kategorisera dem som akademiska uppsatser enligt Schötts 

m.fl och Lagerholms beskrivningar. Om eleverna upplever att de inte behärskar språkstilen 

finns risken att de således väljer att avstå från den och Strömquist (2010) framhäver 

nödvändigheten med ett korrekt, sakligt språk och framförallt formellt språk i vetenskapliga 

uppsatser där det är ett krav snarare än rekommendation.  

Ytterligare en anledning till att eleverna inte riktigt når upp till en vetenskaplig, akademisk 

stilnivå kan bero på att de inte får tillräckligt med arbetsuppgifter och övningar under 

lektionstid som berör den språkstilen. Undervisning angående formellt skrivande är bara en 

del av svenskämnet. Utvecklingen av förmågan att skriva akademiskt är däremot en pågående 

process som kräver kontinuerlig övning, men utifrån dessa projektarbeten framkommer en 

bild av att eleverna möjligtvis inte har fått tillräckligt omfattande övning i att skriva 

akademiskt. Svedner (2011) förklarar att en differentierad undervisning innebär att eleverna 

måste ha kännedom kring olika textgenrers utformning. Detta kan mycket väl vara ett led i att 

underlätta elevernas förmåga att uppmärksamma skillnader i fråga om utformning av texter. 

Generellt uppvisar även elevtexterna en viss osäkerhet kring användandet av interpunktioner, 

vilket  leder till en del ofullbordade meningar och satser. Med utgångspunkt i att eleverna i 

hög grad utgår från sig själva och uppvisar en personlig språkstil, beror möjligtvis 

osäkerheten på ett talspråkligt mönster. Eftersom det talade språket är mer korthugget och 

spontant ger det utrymme för fler huvudsatser i följd. Det kan eventuellt förklara varför de 

elever, som är ovana med att skriva ut analyser och resonemang i längre meningar, uppvisar 

osäkerhet. Längre resonemang och meningar av analytisk karaktär, som enligt Schött m.fl 

(2007) och Lagerholm (2008) förekommer i utredning och förklaringar inom uppsatser, 

kräver bisatser men skiljer sig från det spontana, vardagliga talspråksmönstret, vilket kan 

innebära svårigheter. 
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6 Avslutning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att ta del av svensklärares undervisningsmetoder gällande 

formellt skrivande samt huruvida språket i elevernas diskussionsavsnitt av deras 

projektarbeten följt riktlinjerna för formellt skrivande. Resultatet jag har fått pekar framförallt 

på att de lärare jag intervjuat har samma mål med undervisningen och två av tre lärare arbetar 

aktivt med återkoppling till eleverna. Den omfattande feedback som de ger eleverna upplever 

jag vara en bidragande del av elevernas skrivutveckling, men upplevs inte direkt avgörande. 

Lärarna har utgått från gemensamt utarbetade mallar för vetenskapliga uppsatser men gjort 

vissa eftergifter i relation till språket i dessa. En möjlig förklaring kan vara att många elever 

på dessa yrkesförberedande program kommer från en social miljö där akademiska traditioner 

inte är vanligt förekommande, vilket i så fall skulle kunna innebära att de inte har lika stor 

förtrogenhet med skriftspråksnormen för vetenskapliga uppsatser och rapporter än elever med 

exempelvis akademiker i familjen. 

I och med införandet av den nya läroplanen kommer framtiden för det formella skrivande i 

svenskämnet på de yrkesförberedande programmen bli en utmaning för svensklärare. Till 

skillnad från den tidigare obligatoriska två-åriga kursen med Svenska A och B, ges numera 

svenska över ett läsår i enbart en kurs. Detta kommer leda till att svensklärarna behöver 

anstränga sig betydligt mer för att elevernas färdigheter ska kunna vara konkurrenskraftiga 

gentemot elever som, under sin gymnasietid, läst fler kurser i ämnet svenska.  

En tänkbar lösning kan vara att svensklärare behöver deltaga i ett omfattande samarbete över 

ämnesgränserna för att säkerställa att eleverna ges möjligheter att öva och utveckla sitt 

formella, vetenskapliga skrivande. Förslagsvis kan det vara lämpligt att eleverna i ämnen som 

historia, samhällskunskap och naturkunskap ges möjligheter att skriva uppsatser och rapporter 

för att kontinuerligt öva och blir mer förtrogna med den språkstil som är vedertagen på 

högskolor och universitet. 
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