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Modul: Skriva i alla ämnen, åk 7–9 
Del 3: Skrivuppgifter och samskrivning 
 

Skrivuppgifter och samskrivning 

Ellen Krogh, Syddansk universitet och Linnéuniversitetet 

Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet 

I ett skrivprojekt är det ofta motiverat att inledningsvis skriva in-texter. Det hjälper eleverna 

att aktivera sitt tänkande och samla sina kunskaper och erfarenheter inom ämnesområdet. 

In-texter kan användas som verktyg i tankearbetet under alla skeden i ett arbetsområde, och 

många av dessa texter leder inte vidare till skrivande av ut-text, men ut-texter som skrivs 

bör alltid föregås av in-texter (del 2). Skrivhjulet kan vara ett stöd när läraren formulerar 

skrivuppgifter oavsett om den didaktiska funktionen är att skriva in-text eller ut-text. Men 

när eleverna ska skriva in-texter kommer deras uppmärksamhet att vara riktad mot utveckl-

ing av innehåll och inte mot vad skrivhandlingen betyder för utformningen av texten.   

När elever har arbetat sig in i ett ämne och fortlöpande skrivit in-texter till sig själva och till 

varandra i klassrummet, är det tid att rikta uppmärksamheten mot den text som ska kom-

municera med andra, det vill säga ut-texten. Om inte hela skrivprojektet har utgått från en 

styrd uppgift, är det nu dags att formulera en relevant skrivuppgift för elevernas ut-texter. 

Eleverna behöver i detta skede stöd för hur uppgiften kan lösas. Innan de är tillräckligt 

erfarna skribenter kan det vara en bra idé att läraren formulerar en ut-text tillsammans med 

eleverna för att de ska utveckla kunskaper om hur skrivhandlingar och ämnesgenrer kan ta 

sig uttryck och struktureras. Läraren behöver då både ha viss generell skrivkompetens och 

ämnesspecifik genrekompetens, som sedan kan göras explicit för eleverna. Om detta hand-

lar denna del. 

I artikeln presenterar vi först en modell, den dubbla dialogen, som förklarar hur vi kommu-

nicerar med andra genom interaktion och konventioner som rör språk. Med den dubbla 

dialogen avser vi att fördjupa förståelsen av Skrivhjulet. Därefter resonerar vi om ämnes-

skrivande i olika genrer och hur man kan konstruera relevanta skrivuppgifter som ger ele-

verna möjlighet att kommunicera med andra. Vi presenterar sedan idén om att skriva texter 

tillsammans med eleverna, som ett led i att stötta deras möjligheter att skriva väl fungerande 

ämnestexter. Slutligen beskriver vi ut-texters skrivprocess och vi tar då hjälp av ytterligare 

en modell, Texttriangeln. Den modellen hjälper oss att förstå hur ämnestexter tar sig ut-

tryck på olika nivåer. Texttriangeln är tänkt att vara ett stöd i arbetet med att skriva texter, 

både när läraren gör det tillsammans med eleverna och när eleverna sedan ska skriva ut-

texter på egen hand. 

Kommunicera med andra – ”den dubbla dialogen” 

I ut-texterna är alltså kommunikationen med andra i fokus. I dialog med andra måste skri-

benten förhålla sig till det som textforskare benämner den dubbla dialogen (Evensen 1999, 

Ajagán-Lester m.fl. 2003, Bergh Nestlog 2009). I Skrivhjulet betonas vikten av att elever när 
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de skriver tänker på skrivsyftet och på vad de behöver göra i texten för att uppfylla syftet.  

Skribenten är alltså i mer eller mindre omedelbar interaktion med läsare, och måste välja 

innehåll och språklig form som gör att dialogen fungerar och läsaren alltså förstår vad skri-

benten avser att kommunicera. Dessutom förhåller sig skribenten till erfarenheter och kun-

skaper om normer och konventioner i texter de tidigare läst eller skrivit. Det innebär att 

skribenten har möjlighet att i större eller mindre utsträckning använda sig av mönster från 

andra texter. Sådana mönster har vuxit fram över tid och bildar det vi kallar genrer. Detta är 

vad den dubbla dialogen handlar om. Redan i de tidiga åren i skolan är det en hjälp för ele-

verna att tänka på interaktion och konventioner när de skriver texter. I figur 1 nedan repre-

senteras den dubbla dialogen av de två axlarna, som rör interaktion och konventioner i ut-

texter.  

 

Figur 1. Den dubbla dialogen (efter Ajagán-Lester m.fl. 2003:207) 

I figuren ska vi rikta uppmärksamheten på axlarna. Modellen pekar på väsentligheter i text 

som skribenter behöver förhålla sig till när de skapar ut-texter. I modellen är ”text” place-

rad centralt och genom texten löper de båda axlarna. Man kan säga att det som anges vid 

axlarnas ändar, tar sig uttryck i texten på olika sätt. Med andra ord: I texter syns den tänkta 

läsaren och skribenten samt de genrekonventioner som skribenten antingen väljer att följa 

eller inte följa, det vill säga att anpassa sig till eller att utmana. Elever kan bli medvetna om 

den dubbla dialogen, om de får delta i en undervisning där läraren samtalar med eleverna 

om insikter som ryms inom modellen. De insikter eleverna får, kan de dra nytta av när de 

skriver egna ut-texter (Bergh Nestlog 2012).  

Axlarna visar att när skribenten skriver gör denne språkliga och innehållsmässiga val. Valen 

kan vara mer eller mindre medvetna. På interaktionsaxeln görs valen utifrån vad skribenten 

tänker sig passar den som ska läsa (eller lyssna på) texten, så att denne kan förstå texten på 

bästa sätt (nere på interaktionsaxeln). Genom valen visar skribenten också vem hon eller 

han är och vill vara; om man som skribent exempelvis vill verka trovärdig och kunnig inom 

ett ämne väljer man troligen att använda ämnesbegrepp och inte vardagliga synonymer 
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(uppe på interaktionsaxeln). Man kan med andra ord säga, att skribentens val på interakt-

ionsaxeln gör att texten positionerar både läsaren och skribenten. 

På konventionsaxeln väljer skribenten uttryck i förhållande till hur texter brukar se ut i lik-

nande sammanhang och till de språkliga konventionerna och normerna som har utvecklas i 

dessa sammanhang över tid (nere på konventionsaxeln). Om elever skriver enligt de genre-

konventioner som finns inom ett visst ämne kan deras texter ses som relevanta ämnestex-

ter. Genrekonventionerna kan beskrivas som sociala överenskommelser om hur man skri-

ver en viss typ av text inom ett visst ämnesområde; skribenten väljer innehåll och skriv-

handlingar i relation till hur man brukar göra exempelvis i ett visst skolämne och en viss 

genre. Skrivhandlingarna tar sig olika uttryck i olika ämnens genrer; till exempel beskriver 

man på ett sätt i en berättelse om en naturupplevelse i svenskämnet och på ett annat i en 

rapport i biologi (se del 4). Man kan säga att Skrivhjulet inte anger hur olika genrekonvent-

ioner tar sig uttryck. Konventionerna ligger snarare utanför hjulet, i det sociala samman-

hang som texter fungerar inom. Elever följer inte alltid konventionerna inom ämnets text-

kultur när de arbetar med skrivuppgifter. Då kan de riskera att texterna bedöms som äm-

nesmässigt irrelevanta av läraren i ämnet. Men det finns också en möjlighet att läraren ser 

texter som inte följer konventionen som intressanta förnyelser. Sådana elevtexter kan då 

bidra till förändringar i textkulturen i ämnet. Det är på så sätt textkulturer utvecklas och 

genrekonventioner förändras (uppe på konventionsaxeln).  

Elever behöver alltså förhålla sig till idéerna i den dubbla dialogen när de skriver ut-texter i 

skolan, och därför är det rimligt att lärare i olika ämnen undervisar om ut-texter. Det kan 

ske med hjälp av Skrivhjulet och dess fokus på skrivsyfte, skrivhandlingar och skriftlig me-

diering. För att eleverna ska lära sig skriva enligt konventionerna inom varje skolämne be-

höver läraren skapa skrivuppgifter där konventionerna kan tillämpas, vilket vi skriver om i 

nästa avsnitt.  Vidare i artikeln föreslår vi dessutom att läraren samskriver med eleverna i 

ämnets genrer, som ett led i att de ska få möjligheter att lära sig normer och konventioner.  

Skrivuppgifter inom ämnenas text- och genrekulturer  

I del 2 behandlades in-texter. In-texter är skribent-orienterade. Resonemanget ovan om den 

dubbla dialogen har att göra med ut-texter. Dessa är läsar- och genreorienterade. Det är 

viktigt att göra övergången och skillnaden mellan in-texter och ut-texter synlig och relevant 

för eleverna. Skillnaden blir praktiskt synlig för elever när de skriver till läsare utanför klass-

rummet. Då blir det viktigt och nödvändigt att skriva ut-texter som är genomarbetade och 

som kommunicerar innehållet tydligt till läsaren. Läsare utanför klassrummet har inte kän-

nedom om den situation som texten producerats inom, och kan inte förstå den utan några 

ytterligare förklaringar. Självklart är också läraren och kamraterna viktiga läsare av ut-

texterna. Det finns många möjligheter till att publicera ut-texter i klassen, till exempel ge-

nom att arrangera utställningar och organisera läsning av elevtexterna. Men det kommuni-

kativa syftet med ut-texterna blir synligare för eleverna om läsarna är exempelvis föräldrar, 

elever i andra klasser eller andra personer utanför skolan som kan vara relevanta för ämnet 

och kommunikationssituationen.  
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Skrivhandlingarna är grunden för texten och handlar om vad skribenten behöver göra för 

att läsaren ska förstå skrivsyftet och meningen i texten. Eleverna behöver dessutom lära sig 

hur skrivhandlingarna tar sig uttryck i ämnets genrer.  Enkla texter består av enbart en 

skrivhandling, medan andra texter kan vara mer komplexa och bestå av olika skrivhandling-

ar. En insändare kan vara en enkel text där skribenten enbart argumenterar. Däremot i en 

debattartikel kanske skribenten bygger upp argumentationen genom att inte bara argumen-

tera för en åsikt, utan också teoretisera om fenomenet som debattartikeln handlar om, be-

rätta om händelser för att konkretisera och exemplifiera samt jämföra och analysera förhål-

landen för att skärpa argumentationen. En debattartikel med så många skrivhandlingar är 

exempel på en komplex text.  

Även om texter kombinerar olika skrivhandlingar, är de ofta styrda av en överordnad skriv-

handling, som att argumentera för en sak, berätta en historia, utforska och söka förklaringar 

till ett problem eller beskriva en företeelse. Om eleverna lär sig känna igen likheterna, det 

vill säga de språkliga konventionerna i olika skrivhandlingar och genrer, kan de dra nytta av 

de kunskaperna när de läser och skriver olika texter.  

Det är viktigt att elever får möjligheter att bygga upp en bred repertoar av genrer och skriv-

handlingar, och skrivande måste därför försiggå i alla ämnen. När elever arbetar med skriv-

uppgifter i olika skolämnen, får de erfarenhet av ämnesspecifika sätt att resonera på och 

framställa ämneskunskaper, det vill säga olika ämnens genrer. Men lärandet sker inte av sig 

självt. Vi föreslår att läraren undervisar systematiskt om genrer och språk och texter i sitt 

eget ämne, eftersom sättet man skriver på inom ett visst ämne inte är överförbart till ett 

annat ämne. Särskilt viktigt är detta för andraspråkselever med annan skolbakgrund. De kan 

nämligen ha erfarenheter av textkulturer som ser annorlunda ut. Man berättar exempelvis 

på olika sätt i olika textkulturer. 

I kursplanerna (Lgr 11) anges sådant som rör ämnesspråket, exempelvis skrivhandlingar 

eller texttyper, som är det begrepp som förekommer i kursplanerna. Undervisningen i 

svenska ska exempelvis behandla ”[s]trategier för att skriva olika typer av texter med an-

passning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” och i årskurs 7–9 anges att ele-

verna ska få arbeta med exempelvis beskrivande, förklarande och argumenterande texter (jfr 

skrivhandlingarna att beskriva, förklara och argumentera). Där anges också att undervis-

ningen ska behandla olika genrer som exempelvis tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och 

blogginlägg. I alla ämnen anges olika skrivhandlingar som ska behandlas. Exempelvis i de 

naturorienterande ämnena ska eleverna förklara, i samhällsorienterande ämnen ska de ar-

gumentera, i slöjd, teknik och bild ska de analysera och i moderna språk, musik och mo-

dersmål ska de jämföra. 

Eleverna ska exempelvis producera berättelser och beskrivningar i engelskämnet och mo-

derna språk. I fysik och kemi ska undervisningen behandla hur olika fenomen kan förklaras. 

De båda svenskämnena, svenska och svenska som andraspråk, ska behandla beskrivande, 

förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. I modersmålsämnet finns 

kunskapskrav som rör att berätta och beskriva. I teknik ska eleverna i undervisningen ges 
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förutsättningar att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer och värdera konse-

kvenser av olika teknikval. 

En didaktisk resurs, som bygger på forskning och utvecklingsarbete, är det norska Skrivesen-

teret (Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking). På deras hemsida 

www.skrivesenteret.no finns lättillgängliga artiklar och beskrivningar av undervisning som 

kan inspirera till skrivprojekt i olika ämnen. Här finns både allmänna och ämnesspecifika 

exempel. En allmän skrivdidaktisk resurs är till exempel en handledning i att hur man byg-

ger upp stycken i en text.1 Här introduceras begreppen temamening, kommentarsmening 

och avslutande mening2, vilka ingår i så kallade skrivramar, det vill säga stödstrukturer som 

eleverna kan använda när de ska lära sig bygga upp stycken i sina texter.   

Ett exempel på ett ämnesspecifikt skrivundervisningsförlopp är hämtat från samhällskun-

skapsämnet och handlar om stats- och styrelseskick.3 Här kan vi följa hela undervisnings-

förloppet och se hur skrivuppgiften formulerades, hur skrivramarna användes, hur värde-

ringskriterier formulerades, hur skrivprocessen organiserades med responsarbete och hur 

uppgiften avslutades (se figur 2).

                                                      

 

 

 

1 Se: http://www.skrivesenteret.no/ressurser/a-skrive-avsnitt/  
2 Temamening kan också kallas kärnmening. Det är första meningen i ett stycke och i den meningen 
introduceras styckets huvudidé. Kommentarsmening följer efter temameningen och den underbygger 
och utvecklar temameningen. I styckets avslutande mening summeras innehållet i stycket. 
3 Se: http://www.skrivesenteret.no/ressurser/slik-styres-norge-skriving-av-fagartikkel-i-
samfunnsfag/ 

http://www.skrivesenteret.no/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/a-skrive-avsnitt/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/slik-styres-norge-skriving-av-fagartikkel-i-samfunnsfag/
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/slik-styres-norge-skriving-av-fagartikkel-i-samfunnsfag/
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Figur 2. Skrivuppgiftens utformning (vår översättning, uppgiften är något modifierad som anpassning till 

Lgr 11) 

För en lärargrupp med olika ämneskompetenser kan det vara en ögonöppnare att jämföra 

skrivuppgifter i de olika ämnena. Det ger insikter i ämnenas olika genrer och användning av 

skrivhandlingar, och det kan också ge förståelse för att man tänker och framställer kun-

skaper på olika sätt i olika ämnen. I sådana kollegiala samtal får lärare formulera sina äm-

nesdidaktiska kunskaper och sin förståelse av de konventioner som elever ska lära sig i äm-

nesskrivandet.   

Inspirerade av en australisk undersökning om skrivande i olika ämnen (Christie & 

Derewianka 2008) beskriver vi nedan vad som karaktäriserar genrer och syften med skri-

vande inom svenskämnet och naturorienterande ämnen. Vi resonerar också om att ämnes-

genrerna stöttar lärandet i ämnena. Med dessa ämnen som exempel hoppas vi att lärarlagen 

kan inspireras till att diskutera hur genrer inom deras ämnen är uppbyggda. Sådana kun-

skaper kan underlätta för lärare att utveckla relevanta skrivuppgifter.  Dessutom kan kun-

skaperna också utgöra en bra grund för de samtal om skrivuppgifter och texter, som lärare 

behöver ha med eleverna när de ska samskriva ut-texter i klassrummet.   

I svenskämnet är berättelsen, textkommentaren och argumentationen tre centrala typer av 

texter. I svenskämnets kursplan framhålls också sammanställningen som central. Samman-

ställning ser vi egentligen inte som en texttyp, utan något som man kan göra i svenskämnets 

alla typer av texter. Skribenten kan genom en sammanställning belysa innehållet från ett 

annat perspektiv och därmed lyfta förståelsen till en annan nivå. Berättelsen har tre kompo-

nenter som byggstenar: 1) en inledande orientering, 2) ett händelseförlopp med en inbyggd 

komplikation, samt 3) en upplösning med en värdering eller en sens moral. I personliga eller 

fiktiva berättelser erbjuds skribenterna möjligheter att uttrycka föreställningar, värderingar 

och hållningar. I berättelsen är det vanligt att skribenten försöker underhålla läsaren och 
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ordna händelserna kronologiskt. Med Skrivhjulets beteckningar har skribenter i berättande 

genrer oftast som skrivsyfte att konstruera textvärldar eller att organisera och lagra erfaren-

heter av upplevda händelser.  

Svenskämnets andra centrala typ av text är textkommentaren. I sådana texter kommenteras 

och värderas andra texter. Bok- och filmrecensioner är exempel på sådana genrer. När ele-

ver skriver textkommentarer utvecklar de ämneskunnande och textkunskap; de skriver alltså 

med ett kunskapsutvecklande syfte (Lgr 11, jfr om att ”kommentera” i kursplanerna i eng-

elska, moderna språk, modersmål och svenska).  

Slutligen är också argumentationen en utbredd typ av text. Den omfattar genrer som insän-

dare, brev till myndigheter och debattartiklar.  I argumenterande genrer är ofta skrivhand-

lingen att övertyga dominerande, med påverkan som syfte. Argumenterande genrer är tätt 

förknippade med skolans demokratiuppdrag och förekommer i många ämnen. Även be-

skrivande, förklarande och instruerande genrer bygger på skrivhandlingar som förekommer 

i många ämnen och då tar sig olika uttryck (se Lgr 11, centralt innehåll i svenskämnets 

kursplan och andra ämnens kursplaner). 

I de naturorienterande ämnena förs eleverna in i ett omfattande fackspråk och i skriftliga 

genrer som beskriver vetenskapliga principer och procedurer. Naturvetenskap bygger på 

noggranna observationer av naturen och dokumentation av observationsmetoder och slut-

satser. De centrala naturorienterande ämnesgenrerna används för dokumentera och dra 

slutsatser från undersökningar av naturen. Det kan röra sig om beskrivningar av biologiska, 

fysikaliska och kemiska samband. I sådana genrer har eleverna kunskapsutvecklande skriv-

syften. I årskurs 7–9 ska eleverna arbeta med dokumentation ”av undersökningar med ta-

beller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.” (centralt innehåll i biologi, fysik och kemi 

Lgr 11). Det innebär att de får arbeta med laborationsrapporter. Denne genre har fasta 

textdelar. Det rör sig om följande delar: syfte och frågeställning; teori och hypotes; material, 

metod och genomförande; resultat; diskussion (Skolverket 2015a). 

Förutom rapporter om undersökningar av natur, finner vi också teoribaserade genrer där 

eleverna lägger fram redan befintlig kunskap. I sådana texter – med kunskapsorganiserande 

och kunskapslagrande skrivsyfte – kan de exempelvis beskriva, kategorisera och förklara (se 

Skolverket 2015b & 2015c). Men i teoribaserade genrer förväntas eleverna i de högre års-

kurserna även ha kunskapsutvecklande skrivsyfte, när de exempelvis ska jämföra lokala, 

regionala och globala ekosystem (centralt innehåll i biologi, Lgr 11). Såväl laborationsrap-

porten som teoribaserade genrer är exempel på komplexa texter (jfr resonemanget ovan i 

detta avsnitt). 

Att konstruera relevanta uppgifter i ämnena 

”Kvaliteten på texterna eleverna skriver hänger nära ihop med kvaliteten på skrivuppgifter-

na de får. Därför är det så viktigt hur man formulerar uppgifterna. Uppgifterna ska vara 

relevanta, motiverande och tydliga – de ska bjuda in till skrivande” (vår översättning). Så 

introduceras en bok som precis kommit ut med titeln Å invitere elever til skriving. Ulike 
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perspektiver på skriveoppgaver (Otnes 2015). Uppgifter är alltså viktiga för att de synliggör vad 

som är relevant och viktig kunskap i ämnet och hur kunskap brukar uttryckas i skrift. I 

läroböckerna utgör uppgifterna således en orienteringspunkt för eleverna när de ska förstå 

vad som är viktigt att rikta uppmärksamheten mot (Maagerø & Skjelbred 2010:150 f). Flera 

studier visar emellertid att de uppgifter som finns i läroböckerna inte alltid tillgodoser ele-

vernas behov av att lära sig skriva i ämnena (Maagerø & Skjelbred 2010, Solheim 2010, 

Larsen 2010).  

I det norska forskningsprojektet Normprojektet (http://norm.skrivesenteret.no) ingår ett 

arbete där lärargrupper arbetar tillsammans med att utveckla relevanta uppgifter med ut-

gångspunkt i Skrivhjulets skrivhandlingar. Den gemensamma instruktionen för lärarnas 

arbete visas i något modifierad form i figur 3 (Normprosjektet 2012–2013). 

Lärargrupperna har arbetat i flera år med att utveckla och utpröva en mängd uppgifter inom 

olika ämnen. Med hänvisning till Normprojektet visar vi nedan sex exempel på skrivuppgif-

ter, ett för varje fält av skrivhandlingar som finns i yttre cirkeln i Skrivhjulet (se del 1). Upp-

gifterna är hämtade från eller inspirerade av Normprojektet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 3. Instruktion till lärargrupper för utveckling av relevanta skrivuppgifter (vår översättning) 

En uppgift som fokuserar på skrivhandlingen beskriva inom idrott och hälsa skulle kunna 

lyda: 

 

http://norm.skrivesenteret.no/
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• Tänk dig att du var på en plats där en person drabbades av hjärtstopp. Du 

måste ingripa och hjälpa personen. Du hade just varit på kurs och lärt dig 

första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Skriv en text där du beskriver för 

läkaren på sjukhuset vad du gjorde för att rädda personen. 

 

Här följer en uppgift inom skrivhandlingen utforska  i kemiämnet:  

• Skriv en text där du förklarar på vilket sätt kväveföreningarna i vårt avlopps-

vatten är ett problem och hur kan vi använda dem som en resurs.Tänk dig att 

texten ska läsas av elever i årskursen över er, det vill säga av elever som kan 

förväntas förstå kemins ämnesspråk. 

 

När skrivsyftet handlar om konstruktion av textvärldar kan man behöva föreställa sig något 

man inte själv har upplevt, men där man utnyttjar sina erfarenheter för att på så sätt göra 

textvärlden trovärdig. Denna uppgift kan ingå i religionsämnet: 

• Föreställ dig att du tillhör någon världsreligion som du egentligen inte tillhör. 

Skriv en text där du visar hur du upplever att centrala trosföreställningar och 

moraluppfattningar påverkar dig i din vardag. Tänk dig att texten ska läsas av 

en person i din egen ålder som inte vet så mycket om den religionen. 

 

En uppgift som kan passa i samhällskunskapsämnet utmanar eleverna till att övertyga sin 

läsare genom att argumentera för sin sak:  

• Du har funderat över hur skattepengarna i kommuner, landsting och stat an-

vänds. Skriv en argumenterande text om vad du anser att skattepengarna i 

första hand ska användas till. Tänk dig att texten ska läsas av politiker som be-

slutar om den offentliga ekonomin. Du kan välja om du ska rikta dig till 

kommun-, landstings- eller riksdagspolitiker. 

 

Skrivhandlingen samhandla eller interagera kan man också arbeta med i flera ämnen. Denna 

uppgift kan ingå i svenska, samhällskunskap och geografi: 

• Tänk dig att du är tillsammans med Hiam på hennes resa till Syrien. Du ser 

med egna ögon vad krig kan göra med ett land och folket som bor där. Du 

talar också med barn i din egen ålder och hör deras historier. Nu har du fått 

brev från din familj i Sverige. De undrar hur situationen är i Syrien, hur folket 

lever och hur du upplever att vara i ett land som är i krig. Skriv ett brev till din 

familj där du berättar hur du har det och där du försöker svara på deras frågor. 

 
Skrivhjulets skrivhandling att reflektera, är inriktad på en metanivå genom frågor och teman 

som naturligtvis kan aktualiseras i alla ämnen. Följande exempel kan genomföras i hem- och 
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konsumentkunskapen och publiceras som ett personligt blogg-inlägg om 

konsumtionsproblematik: 

• Man kan som konsument känna sig osäker på hur man ska tänka när man 

handlar. Du vet en hel del om hur livsmedel och andra varor kan produceras 

och transporteras och hur det påverkar miljö och hälsa. Skriv dina funderingar 

om hur man kan välja när man gör sina inköp. Du ska i texten också resonera 

om ungdomars konsumtionsmönster och överväga dina egna 

konsumtionsvanor. 

 

Både instruktionen till lärarna och de många exemplen på skrivuppgifter som finns i 

uppgiftsbanken kan ge anledning till att överväga om det finns gemensamma drag för bra 

skrivuppgifter. Vi ser att uppgifterna innebär att eleverna skriver med ett explicit syfte och 

oftast med en synlig tänkbar läsare. En annan framträdande kvalitet i uppgifterna är att de 

leder eleverna till fördjupande och undersökande arbete och att uppgifterna ingår i ett 

undervisningsprojekt. 

Skrivuppgifter kan med fördel organiseras som en del av ett längre undervisningsförlopp 

med en kommunikativ kedja (Liberg 2009) av in-texter som vidare används i arbetet med en 

ut-text, från utkast till slutprodukt. Kedjan kan exempelvis bestå av anteckningar, diskuss-

ioner, tecknade modeller, diagram och dramatiseringar med mera. Flerspråkiga elever och 

elever i läs- och skrivsvårigheter gynnas av detta arbetssätt på flera sätt. Det gör de bland 

annat genom att de får producera både muntliga och skrivna in-texter, att de får uttrycka sig 

multimodalt och att de får tydliga stödstrukturer när de ska skriva ut-texter i olika skoläm-

nen. Alla elever gynnas, även högpresterande, om de får vara kritiska och kreativa i diskuss-

ionerna om genrer och språkliga konstruktioner och när de genomför skrivuppgifter. 

Samskrivning: Lärare och hela klassen 

Om elever i en klass får skriva ut-texter tillsammans med läraren skapas goda förutsättning-

ar för dem att också kunna skriva väl fungerade ut-texter på egen hand. Läraren och klassen 

behöver först tillsammans fundera över vad de vill med texten, det vill säga vad skrivsyftet 

är och hur de tänker sig att läsaren ska förstå den. Med utgångspunkt i syftet måste de i 

nästa steg ta ställning till vad de då behöver göra i texten, det vill säga vilken eller vilka 

skrivhandlingar som lämpar sig bäst. Genom att tillsammans med eleverna formulera en 

gemensam text på tavlan, ges eleverna möjlighet att fundera över lämpliga val av språk och 

textstrukturer i enlighet med skrivsyftet. Lärarens roll i samskrivandet är att, utifrån elever-

nas förslag på innehåll och formuleringar, leda skrivandet och se till att texten de formulerar 

utformas på ett väl fungerande sätt. Därför kommer lärarens genremedvetenhet till nytta 

under samskrivningen. Genom att under den gemensamma skrivprocessen ge eleverna 

möjlighet att upptäcka hur syftet med skrivandet och textens funktion styr valet av innehåll 

och form i ämnets genrer, kan läraren understödja elevernas utveckling av såväl ämneskun-

skaper som skriftliga resurser. 
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Under samskrivandet förs diskussioner om innehåll, språk och strukturer i texten, och lä-

rare och elever behöver då använda ett metaspråk – ett språk om språket, så att de exem-

pelvis kan tala om sammanhang i texter med hjälp av begrepp som styckeindelning och 

textbindning (se vidare i nästa avsnitt). Genom samskrivandet och samtalen kan elevernas 

medvetenhet om språk och text på så sätt fördjupas. 

Samskrivande kan ske på olika sätt. Om det är fråga om en kortare text är det möjligt att 

skriva en hel ut-text tillsammans när eleverna förslagsvis redan skrivit in-texter och samtalat 

om dem. Även om det kan upplevas tidsödande hävdar lärare som arbetar med samskri-

vande med eleverna, att det är en viktig del av skrivundervisningen som förbereder eleverna 

för eget kvalificerat skrivande.  

Det kan också vara effektivt att samskriva mindre delar av texter. Man kan börja skrivpro-

cessen med att skriva en inledning tillsammans med klassen, som i exemplet nedanför. Men 

man kan också stödja elevernas skrivande successivt under skrivprocessen. Eftersom det är 

lätt att fånga eleverna när de är inne i ett eget skrivande och funderar över hur de ska for-

mulera sin text på bästa sätt, kan det vara motiverat att växla mellan att skriva själv och att 

skriva gemensamt. När eleverna är mitt uppe i ett individuellt skrivande av en ut-text, är de 

ofta väl motiverade att diskutera olika alternativ för hur exempelvis en inre dialog i en be-

rättande text eller en slutsats i en argumenterande text kan formuleras. Genom att tillsam-

mans granska och samtala om olika alternativa lösningar, kan de få idéer och inspiration till 

den egna texten.  

Ett annat exempel på hur samskrivning kan aktualiseras är hämtat från kemi-

undervisningen. Läraren skulle genomföra ett experiment inför klassen, och först fick varje 

elev formulera sin hypotes. Genom att använda ett digitalt responsverktyg som möjlig-

gjorde att allas förslag till hypoteser visualiserades anonymt på den interaktiva tavlan, kunde 

klassen under lärarens ledning omedelbart diskutera de olika förslagen utan att någon elev 

behövde bli identifierad. Elevernas texter blev synliga och lästa av alla i klassrummet, och 

läraren hade möjlighet att stödja eleverna i att kritiskt granska och diskutera sig fram till 

lämpliga sätt att formulera en eller flera hypoteser. 

Samskrivande i klassen kan också stötta eleverna i att förstå vad som är mer eller mindre 

välutvecklade lösningar på en uppgift. Så kan exempelvis lärare i hem- och konsumentkun-

skap visa klassen ett exempel på en elevtext som uppvisar ett enkelt resonemang om skill-

naden mellan reklam och konsumentinformation. Med lärarens stöd kan de diskutera och 

omformulera elevtexten så att resonemanget blir mer utvecklat.  

Om vi tar ett exempel från geografiämnet, kan ett resonemang om hållbar utveckling i en 

elevtext visa på enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och priorite-

ringar. Genom ett samskrivande kan de tillsammans formulera ett förslag som kan karaktä-

riseras som mer utvecklat och underbyggt. På så sätt bidrar samskrivande till att höja ele-

vernas textmedvetenhet och deras medvetenhet om hur välutvecklade lösningar i ämnet kan 

formuleras. De utvecklar därigenom en tolkningsgemenskap (se vidare del 7) i klassen, vil-
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ket ger eleverna ökande möjligheter att kunna ge kvalificerad kamratrespons på varandras 

texter. På så sätt kan de lättare stötta varandra i att kunna vidareutveckla texter och kun-

skaper till mer avancerade nivåer. 

Ut-texternas skrivprocess 

I arbetet med att skriva tillsammans med eleverna, kan följande resonemang och modell 

vara till nytta, som ett komplement till Skrivhjulet. Skrivhjulets inriktning på vad skribenten 

vill åstadkomma med sin text, det vill säga funktionella aspekter av skrivande, kan jämföras 

med det som i figur 6 på den översta nivån benämns ”skrivsituation”. Forskning har visat 

att det är möjligt för alla elever i en vanlig klass att skriva effektiva och funktionella texter 

om de får explicit och systematisk skrivundervisning och stöttning genom skrivprocessen 

(se t.ex. Bergh Nestlog 2012). Vi fokuserar på ett generellt verktyg till att utveckla texter, 

vilket kan relateras till både interaktionssidan och konventionssidan av den dubbla dialogen. 

När läraren samskriver texter med eleverna behöver de samtala om sådant som handlar om 

interaktion med läsaren och genrekonventioner inom ämnet. Skribenternas språkliga val rör 

såväl texten i sin helhet som språkliga detaljer. Om det handlar följande avsnitt.  

Figur 6 visar att verbalspråkliga texter är uppbyggda hierarkiskt. När man läser och skriver 

kan man i olika skeden genom läs- och skrivprocessen vara inriktad på olika textnivåer. 

 

Figur 6. Texttriangeln (efter Dysthe m.fl. 2011:41) 

När man ska skriva en text bör man först fokusera på de överordnade textnivåerna och 

fundera över texten i sin helhet, det vill säga syftet med texten och vad skribenten behöver 

göra med tanke på läsarens möjligheter att förstå texten på lämpligt sätt (jfr syfte och skriv-

handlingar i Skrivhjulet). Skribenten behöver fundera över den skriftliga medieringen (se 

Skrivhjulets nav), det vill säga hur tankar utvecklas i och genom skrift, och hur texten ska 

kunna kommunicera innehållet med läsare genom textstrukturen.  

Så småningom behöver man inrikta sig även på detaljnivåer längre ner i triangeln och fun-

dera över grammatik och ordval i stycken och meningar. Vad ska stycket handla om? Hur 

kan tankegången formuleras i meningar? Hur kan texten bindas med sambandssignaler så 
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att läsaren förstår sammanhanget och logiken? På den lägsta nivån är siktet inställt på teck-

en, det vill säga stavning och användning av skiljetecken och andra symboler.  

På alla textnivåer är det aktuellt att ta ställning till val av innehåll och språkliga strukturer. 

Dessa val kan på varje textnivå ta sig olika uttryck i olika ämnen och ämnesgenrer (jfr den 

dubbla dialogen, figur 1). Generellt kan man säga att valmöjligheterna ofta är fler på de övre 

nivåerna än på de lägre – exempelvis har stavning och meningsbyggnad entydigare regler än 

strukturer för texter i sin helhet. Samtidigt måste vi understryka att ämnesgenrer och skriv-

handlingar, som är vanliga i respektive skolämne, kan vara ganska styrande när elever ska 

göra val som gäller innehåll och textstrukturer på de överordnade textnivåerna. Eleverna 

förväntas exempelvis att strukturera en laborationsrapport på ett visst sätt med ett visst 

innehåll. Med begreppet sammanhang i Texttriangeln vill vi tydliggöra att de olika nivåerna 

behöver bindas samman i texten, så att logiken framgår och sammanhanget mellan olika 

delar i texten blir klart för läsaren.  

Texttriangeln kan också ge stöd för hur skrivprocessen ska organiseras, så att eleverna upp-

lever ett logiskt sammanhang i undervisningen. Genom skrivprocessen kan undervisningen 

tydliggöra sambanden mellan olika nivåer i Texttriangeln. Innan man börjar skriva ut-text 

behöver man ha samlat stoff och utvecklat tankar och idéer som kan användas i ut-texten. 

Det kan ske genom muntliga och skrivna in-texter. När idéer om innehåll för texten finns, 

är det dags att inrikta undervisningen på att skriva ut-text och då är det oftast i helheten 

man börjar, det vill säga i de överordnade textnivåerna. Man behöver då också undersöka 

vilka genrekonventioner som man måste förhålla sig till inom ämnet.  Successivt genom 

skrivprocessen borrar man sig ner genom Texttriangeln och fokuserar på underliggande 

textnivåer. Allra sist är det dags att korrekturläsa. Då riktas uppmärksamheten på tecken-

nivå.  

Forskare menar att det är en pedagogisk vits att börja skrivprocessen uppe och sluta nere i 

Texttriangeln (Hillocks 1987, Dysthe m.fl. 2011). I praktiken är skribenten på alla nivåer 

samtidigt och elever kan genom skrivprocessen behöva stöd på olika nivåer. Till exempel 

kan de redan tidigt under skrivandet efterfråga vissa fackuttryck (fraser och ord) för att 

kunna formulera en idé, men det hindrar inte att undervisningen följer en linje uppifrån och 

ner. Forskarna varnar för en för tidig nedglidning i triangeln, eftersom de överordnade 

nivåerna behöver vara på plats i texten innan det är relevant att korrigera meningsbyggnad 

och stavning av ord. När elever och lärare ger respons på texterna följer den också samma 

ordning: första läsningen och responsgivningen inriktas på övergripande strukturer och 

innehållet i sin helhet, medan responser under senare skede i skrivprocessen har fokus på 

lägre textnivåer. Det eleverna förväntas ge kamratrespons på har då föregåtts av att under-

visningen har behandlat samma sak. Sammantaget kan vi konstatera att eleverna genom 

skrivprocessen behöver få explicit undervisning om text och konkreta exempel på formule-

ringar som förekommer i den aktuella ämnesgenren. 
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