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Abstract 
Writing tasks are central in the subject of Swedish, and they can be designed in various 

ways. The variation in design when teachers construct their own writing tasks can be due 

to differing views of the teaching of writing and exercises in writing. The aim of this work 

is to investigate how different discourses about writing and learning to write become 

visible in teachers’ constructions of writing tasks, and whether there are different degrees 

of steering in the tasks in relation to the discourse(s) to which they can be said to belong. 

Twelve writing tasks were examined in the study with the aid of Ivanič’s (2004) 

framework for analysis of discourses about writing and learning to write, and the result 

shows that the creativity discourse dominates among the tasks and that the sociopolitical 

discourse is sparsely represented among them. Several tasks have features of more than 

one discourse and can therefore be called hybrids. The degree of steering by the designer 

of the task differs between the tasks. In tasks that can be linked to the skills discourse 

there is usually a high degree of steering of the content, and in tasks that can be linked to 

the creativity discourse the designer of the task uses a different form of steering with 

questions which mean that the teacher gains access to personal information about the 

pupils. 

Keywords  
Discourses of writing and learning to write, writing tasks, construction of writing tasks, 

control in writing tasks  

 

English title 

Under the Surface in Teacher’s Writing Tasks. Writing Discourses within the Subject of 

Swedish in Upper Secondary School. 
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1 Inledning 
Skrivuppgifter är centrala inom svenskämnet och de kan vara utformade på varierande 

sätt. Lärare har frihet att utifrån styrdokumenten i Gy11 (Skolverket 2011) utforma sin 

undervisning och därför också sina skrivuppgifter precis som de vill, så länge eleverna 

når kunskapskraven i styrdokumenten. Syftet med undervisningen i ämnet svenska är 

enligt kursplanen att eleverna ska ”utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift 

samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter” 

(Skolverket 2011:160). Denna studie fokuserar specifikt på skrivuppgifter som är en 

viktig del av undervisningen i svenska. I det centrala innehållet fastställs att 

undervisningen i kursen Svenska 1 ska behandla följande i fråga om skrivande: 

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 
dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper en text bör ha för att fungera väl i sitt 
sammanhang. 

[…] 

Bearbetning och kritisk granskning av text. Citat och referatteknik. Grundläggande källkritik. 
(Skolverket 2011:162) 

Det centrala innehållet kan kopplas till uppgiftskonstruktion genom att det beskriver i 

vilka syften skrivuppgifter bör skapas, samt vilka utmaningar de bör innehålla kopplat till 

kunskapskraven i ämnesplanen. Där beskrivs också vilka förmågor eleverna ska visa för 

att uppnå kunskapskraven för betyget E i kursen: 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande 
och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.  

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna 
texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet 
källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. (Skolverket 
2011:164) 

Kunskapskraven i ämnesplanen i kombination med det centrala innehållet styr vad 

uppgifter inom Svenska 1 bör baseras på, och därmed är ämnesplan och kursplan starkt 

kopplade till lärares konstruktion av uppgifter i svenskämnet på gymnasieskolan.  

Begreppet skrivdidaktiska diskurser kan beskrivas som olika föreställningar om 

skrivundervisning och skrivträning (Ivanič 2004:220). I denna studie om konstruktion av 

skrivuppgifter fokuseras hur dessa diskurser blir synliga i lärares uppgiftskonstruktioner. 

Dessa skrivuppgifter i svenskämnet kan ha olika utformning, och variationen i hur de 

konstrueras kan bero på lärares olika syn på skrivundervisning och skrivinlärning och 

vilka skrivdidaktiska diskurser läraren medvetet eller omedvetet fokuserar på i sitt arbete. 
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En faktor är graden av styrning i skrivuppgifter. Styrning i skrivuppgifter kan innebära 

att läraren med ordval och instruktioner i uppgiftsformuleringarna på olika sätt styr 

elevers valmöjligheter, perspektiv och uttrycksmöjligheter i skrivandet. Sådan styrning är 

inte synlig i kursplanens kunskapskrav, men blir tydlig i de uppgiftsformuleringar som 

lärare skapar utifrån ämnesplanen.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka vilka skrivdidaktiska diskurser som kan 

urskiljas i uppgiftsformuleringar i gymnasieskolans kurs Svenska 1, samt att studera 

sambanden mellan skrivdidaktiska diskurser och graden av styrning som blir synlig i olika 

typer av skrivuppgifter.  

Frågeställningar 

• Vilka skrivdidaktiska diskurser kan urskiljas i lärares uppgiftsformuleringar? 

• Vilket samband finns mellan graden av styrning i lärares uppgiftsformuleringar i 

förhållande till de skrivdidaktiska diskurserna? 

En vanlig utgångspunkt för forskning om elevers skrivande är studier av elevtexter eller 

studier om lärares bedömningar av dessa (se exempelvis Östlund-Stjärnegård 2002, 

Norberg Brorsson 2007). De skrivuppgifter som är utgångspunkt för elevtexterna 

undersöks sällan i sig, men finns ofta med som en del av materialbeskrivningen i olika 

studier. Problematisering och kritisk granskning av skrivuppgifter saknas alltså ofta. Jag 

undersöker i den här studien hur lärare förvaltar friheten i ämnesplanen och specifikt på 

vilka sätt det tar sig uttryck i de skrivuppgifter de skapar. Det är brist på forskning om 

skrivuppgifter ur det här perspektivet, och därför fyller denna undersökning en 

kunskapslucka. 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet presenteras forskning om uppgiftskonstruktion i allmänhet och 

konstruktion av skrivuppgifter i svenskämnet i synnerhet. Dessutom behandlas teorier om 

hur skrivuppgifter kan kategoriseras, samt om hur styrning kan yttra sig i skrivuppgifter.  

2.1 Forskning om uppgiftskonstruktion  

Två förhållanden som Biggs och Tang (2007:32) framhåller som centrala vid 

konstruktion av uppgifter är för det första att uppgiften måste ha ett värde för eleven och 
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för det andra att eleverna ska kunna känna en förväntan om framgång i genomförandet av 

uppgiften. Dessa förutsättningar gäller i alla situationer där människor ska lära sig något 

och det gör dem relevanta för min undersökning även om den studien handlar om 

skrivuppgifter på universitetsnivå. I svensk forskning saknas det mig veterligen 

undersökningar som handlar om dessa förutsättningar i förhållande till 

uppgiftskonstruktion.  

Som stöd för utvärdering av olika typer av skrivuppgifter listar Biggs och Tang 

(2007:99ff, min översättning) fyra frågeställningar som en uppgiftskonstruktör kan utgå 

ifrån för att analysera en uppgift, och förutsättningen är att om något av kriterierna inte 

uppfylls bör uppgiften omarbetas. 

1. Ser eleverna uppgiften som relevant och viktig och att de skulle kunna genomföra 

den med framgång? 

2. Bygger uppgiften på tidigare relevant kunskap? 

3. Bygger uppgiften på att eleven är aktiv? 

4. Tillåter uppgiften eleven djupare reflektion under inlärningsprocessen?  

Främst punkt ett, tre och fyra är intressanta för min undersökning eftersom de gäller själva 

uppgiften och i förlängningen också hur den konstrueras. Punkt två behandlar uppgiften 

som en del av undervisningskontexten, vilket inte berörs i min undersökning. Punkt fyra 

handlar om huruvida elever ges möjlighet till djupare reflektion i en uppgift, vilket kan 

kopplas till resultatet i en annan undersökning som genomförts av Matsumura et al. 

(2015). Den undersökningen visade att endast en fjärdedel av eleverna som omfattades 

av undersökningen mötte skrivuppgifter som kräver ett komplext tänkande på en högre 

nivå (2015:417). Kvalitén på skrivuppgifterna i den undersökningen var övervägande låg, 

och endast en fjärdedel av uppgifterna gav eleverna möjlighet att redogöra för komplexa 

tankegångar i sina texter. Resterande tre fjärdedelar av uppgifterna instruerade eleverna 

att återge fakta på en ytlig nivå och endast tio procent av uppgifterna instruerade eleverna 

att producera skriftliga svar som omfattade mer än ett stycke text. Den största delen av 

uppgiftskonstruktionerna instruerade eleverna att endast skriva korta svar omfattande en 

till två meningar (2015:425).  

Att presentera högkvalitativa texter för elever utan att låta dem själva skriva egna 

sådana har sannolikt ingen eller mycket liten effekt på elevernas skrivkompetens 

(2015:434). Matusumura et al. (2015:435) menar att lärare borde arbeta kollaborativt 

tillsammans med andra för att utveckla sitt sätt att konstruera skrivuppgifter och göra dem 

mer effektiva. Genom att kommentera varandras uppgiftskonstruktioner och diskutera hur 
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skrivuppgifter kan utvecklas för att bli mer kognitivt utmanande för elever går det att 

komma förbi ofta outsagda antaganden om utformning av skrivuppgifter. 

I Skrivhandboken – en praktisk, pragmatisk handbok för lärare på högskolor och 

universitet framhåller Forsberg (2012:53) att utformningen av skrivuppgifter är en ofta 

förbisedd del vid bedömning av elevtexter. Handboken som berör skrivuppgifter på 

högskolor och universitet är relevant för min studie eftersom liknande förutsättningar 

också gäller för skrivuppgifter i gymnasieskolan. När en lärare skapar en uppgift är 

tydlighet med vad som förväntas av svaret avgörande, och det är nödvändigt att läraren 

har förmåga både att lägga fokus på det centrala i kursen och att inta ett elevperspektiv 

för att försöka föreställa sig hur en elev kan tänkas uppfatta en uppgift (2012:53). Det 

finns likheter med de förutsättningar som gäller i gymnasieskolan, vilket gör studien 

relevant även för lärare som är verksamma där. Risken att texten tar en väg som läraren 

inte förutsett eller förväntat sig ökar ju öppnare uppgiften är utformad, och enligt Forsberg 

(2012:54) kan resultatet då bli att texten inte blir godkänd eftersom den inte lever upp till 

lärarens intentioner och förväntningar. Ett exempel som Forsberg (2012:55) nämner är 

att om läraren exempelvis vill att eleven både ska analysera och sammanställa det som 

visar sig i analysen och sedan dra en slutsats behöver det också framgå av 

uppgiftsformuleringen. Utifrån uppgiftsformuleringen ”försök att beskriva” kan enbart 

elevens försök att beskriva något bedömas, medan ”beskriv” är tydligare formulerat och 

då kan hur väl något faktiskt beskrivs bedömas (2012:55).  

En något äldre internationell undersökning av elevers skrivförmåga är den så kallade 

IEA-undersökningen som genomfördes av The Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) i USA, England, Wales och Finland 1984–1985. Trots 

att undersökningen har några år på nacken är den relevant för min undersökning eftersom 

studien visar hur skrivuppgifter kan kategoriseras utifrån uppgiftens syfte och vem som 

är mottagare. De uppgifter som ingick i IEA-studien klassificerades och delades in i 

följande fem grupper (Vähäpassi 1988:30, min översättning):  

I. Skrivuppgifter där eleven ska visa förmåga att organisera och omorganisera i 

syfte att informera. Dessa uppgifter innebär oftast brevskrivande och i vissa 

fall att också övertyga mottagaren om någonting och både ämne och 

mottagarperspektiv betonas.  

II. Skrivuppgifter där eleven ska visa förmåga att organisera och omorganisera 

för att lära såsom att sammanfatta, göra parafras, beskriva objekt eller 

processer som utgår ifrån elevens medvetenhet om läsaren. 
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III. Skrivuppgifter där eleven ska visa förmåga att organisera, omorganisera eller 

uttala egna tankar för att förmedla känslor eller för att underhålla. Det kan vara 

en beskrivning av något självupplevt eller ett fiktivt berättande. 

IV. Skrivuppgifter där eleven ska visa förmåga att producera eller utveckla tankar 

för att övertyga eller informera. Den här typen av uppgift handlar om att 

eleven ska framföra egna åsikter eller tankar om verkligheten.  

Vid konstruktionen av skrivuppgifterna eftersträvade provkonstruktörerna att hålla 

uppgiftens innehåll inom elevernas förmodade erfarenhetsvärld. En annan aspekt som 

framhålls i studien är att den mest försummade uppgiftstypen i skolskrivande i allmänhet 

är den som riktar sig till sammanhang och situationer utanför skolan (1988:39). 

 En studie som tangerar min är Skrivande som handling och möte (Parmenius Svärd 

2008). Den studien fokuserar på gymnasieelevers upplevelser av känslor inför och 

reaktioner på skrivuppgifter i svenskämnet på gymnasieskolan. Utgångspunkten för 

undersökningen är intresset för ”svenskämnets skrivande som det konstrueras genom 

språkliga aktiviteter och social interaktion” (Parmenius Svärd 2008:17). Undersökningen 

visar att elever upplever svårigheter både när det gäller att förstå instruktioner i 

skrivuppgifter och att tolka lärarens förväntningar i desamma. Att anamma den specifika 

kulturen i skolan och anpassa sig i den sociala situation det innebär kallar Parmenius 

Svärd för inkulturation (jfr Dysthe 2003). Sådan inkulturation sker vid skrivträning i 

svenskämnet där eleverna anpassar sig till de diskurser som finns i skolan. Parmenius 

Svärd (2008:47) betonar vikten av att identifiera vilka element en sådan kultur är 

uppbyggd av och ”hur olika aktörer som är en del av kulturen förhåller sig” till den.  

En undersökning som också ligger nära min genomfördes av Anne Palmér (2013) 

som med utgångspunkt i Ivanič (2004) undersökte vilka skrivdidaktiska diskurser som 

kan skönjas i det svenska nationella proven i svenska på gymnasieskolan. Att undersöka 

skrivuppgifter med hjälp av Ivaničs skrivdidaktiska diskurser kan göra ”det delvis 

omedvetna uttalat och därmed underlätta den kritiska granskning som bör göras av 

nationella prov” (Palmér 2013:21f). Undersökningen är en jämförelse mellan de 

nuvarande kurserna Svenska 1 och Svenska 3 (Gy11) och den tidigare kursen Svenska B 

(Lpf94). I sin analys fokuserar Palmér på processdiskursen, genrediskursen och diskursen 

om sociala praktiker, eftersom de är de huvudsakliga skrivdidaktiska diskurserna i 

nationella provet. Analysen visar att nationella provet i kursen Svenska 1 ”ligger nära 

diskursen om sociala praktiker medan enstaka inslag finns av process- och genrediskurs” 
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(Palmér 2013:65), samt att de är så kallade skrivdidaktiska hybrider eftersom det finns 

inslag av flera olika diskurser i proven.  

De nationella proven i svenska har varit starkt styrande för hur skrivandet i 

gymnasieskolans svenskämne har utformats. En annan studie som handlar specifikt om 

skrivuppgifterna i nationella proven i kursen Svenska B har Borgström (2014) genomfört. 

Resultatet från den studien visar att skrivuppgifterna uppvisar en bestämd struktur med 

tre delar. I den första delen av uppgiften introduceras ämnet, därefter presenteras en 

situation med en kontext och en skribentroll och slutligen en instruktion (2014:12). Ur 

skrivuppgifterna som ingår i studien kan fyra huvudsakliga skribentroller urskiljas: 1) den 

självutnämnde/efterfrågade folkbildaren, 2) den engagerade medborgaren, 3) den 

engagerade kulturkonsumenten och 4) eleven. Folkbildarrollen är den vanligast 

förekommande bland uppgifterna i studien (Borgström 2014:21).  

Produktion av skoltexter innebär många gånger speciella spelregler där 

skribentroller är en förutsättning som förekommer i uppgifter inom svenskämnet. Likväl 

är alla elever inte beredda att ”på låtsas anpassa sin text efter en tänkt mottagare” 

(Bergman 2007:146f). Dubbelhet i kommunikationen är typiskt för skolskrivande vare 

sig texten har en autentisk eller fiktiv mottagare, eftersom det nästan uteslutande är 

läraren som är den primära mottagaren av texten. På så vis blir båda 

kommunikationssituationerna underlag för lärarens bedömning (Palmér 2013:17).  

En annan aspekt av skrivuppgifter i gymnasieskolan undersöks av Andersson Varga 

(2014). I hennes studie undersöks ”vilken skrivrepertoar som gymnasieelever erbjuds att 

utveckla inom svenskämnet” inom elprogrammet, handelsprogrammet, 

samhällsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet (2014:16). Andersson Vargas 

resultat visar att elklassens skrivuppgifter skiljer sig från de övriga programmens. 

Elklassens skrivuppgifter saknar krav på omfång och syftar till kunskapskontroll och att 

reproducera och återberätta inlärd kunskap snarare än att producera egen kunskap eller 

göra jämförelser. Uppgifterna efterfrågar främst texter av berättande och beskrivande 

karaktär och liknar skrivuppgifter under grundskolans mellanår snarare än under 

gymnasietiden (2014:92). Handelsklassen får däremot en krävande och explicit 

skrivundervisning och klarar också att lösa liknande skrivuppgifter som eleverna ställs 

inför på studieförberedande program. Undervisningen i elklassen visar på skilda villkor 

och är inte likvärdig den som erbjuds på de övriga programmen, eftersom den utmärks av 

låga förväntningar på elevernas prestationer (Andersson Varga 2014:48). 
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Också i läromedel finns uppgiftskonstruktioner som används i skrivundervisningen. 

Två olika läromedel i svenska för årskurs fyra är föremål för en studie genomförd av 

Maria Westman (2013). De analyseras utifrån ”vilken typ av skrivuppgifter som finns i 

böckerna, hur skrivuppgifter presenteras, vilka sammanhang skrivande presenteras i, samt 

vilka skrivdidaktiska teorier och metoder som representeras” (Westman 2013:201). 

Analysen visar bland annat att merparten av övningarna i båda läromedlen berör andra 

områden inom svenskämnet än framställning av text. Den visar också att skrivande och 

berättande framställs som synonyma begrepp i båda läromedlen, vilket Westman 

(2013:209) menar skulle kunna leda till svårigheter för eleverna att skilja på fakta och 

fiktion, liksom att det kan bli svårt för dem att uppfylla kunskapskraven enbart med hjälp 

av dessa läromedel. Det är möjligt att dra paralleller mellan Westmans och min studie om 

skrivuppgifter i gymnasieskolan eftersom berättande texttyper fortfarande förekommer i 

undervisning inom ramen för kursen Svenska 1, trots att kursplanen förespråkar träning 

av andra texttyper. 

2.1.1 Genrepedagogiken 

Genrepedagogiken har sitt ursprung i Australien där den började utvecklas för ungefär 30 

år sedan. Den har fått stort genomslag i Sverige och är intressant för min studie eftersom 

den skulle kunna ge avtryck i lärares skrivuppgifter. Genrepedagogiken bygger på tre 

delar som kan beskrivas enligt följande: 1) ”text är genrer”, 2) ”språk är resurser för 

betydelse” och 3) ”Lärande sker i interaktion” (Holmberg 2009:14). Den första delen av 

genrepedagogiken som Holmberg (2009:14f) beskriver som ”text är (bas)genrer” avser 

genrer på ett annorlunda sätt än textforskare vanligtvis talar om genrer såsom ”deckare, 

reportage, insändare, inköpsförslag, väderleksprognos, saga, krönika […]” och listan kan 

göras lång. Basgenrerna inom genrepedagogiken är följande: berättelse, återberättelse, 

beskrivning, ställningstagande, förklaring och instruktion. Basgenrerna ses som 

”grundläggande framställningsformer” och det förespråkas att elever redan under skolans 

tidiga år bör ges tillfälle att både bekanta sig med och använda sig av samtliga basgenrer 

när de skriver olika slags texter i skolan (Holmberg 2009:19).  

 Den andra delen av genrepedagogik som Holmberg (2009:20) omnämner som 

”språk är resurser för betydelse” innefattar tre olika perspektiv. Det första perspektivet är 

textuell betydelse som visar olika slags samband i texter såsom tidssamband och 

orsakssamband. Det andra perspektivet, ideationell betydelse, som kan beskrivas som 

”olika bilder av världen” (Holmberg 2009:21f). Det tredje är det interpersonella 

perspektivet där textförfattaren genom påståenden eller uppmaningar skapar relationer 
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mellan sig själv och läsaren. De olika perspektiven är möjliga att använda och identifiera 

i skrivuppgifter.  

 I den tredje delen av genrepedagogiken som Holmberg (2009:23) kallar ”lärande i 

interaktion” har genrepedagogiken inspirerats av Lev Vygotskijs teorier. Lärande i 

interaktion kan exempelvis vara att elever gemensamt undersöker och samtalar om texter 

för att på sätt själva lära sig vad som är typiskt för olika genrer. Genom att arbeta 

tillsammans med andra elever skapas möjligheter att nå längre än vid arbete på egen hand. 

Den tredje delen av genrepedagogiken hamnar i princip utanför min studie eftersom jag 

avgränsat min undersökning till skrivuppgifter i sig och valt att inte undersöka 

klassrumskontexten.  

Det har riktats en del kritik mot genrepedagogiken bland annat på grund av betoningen 

av struktur och språk, men genrepedagogiken förutsätter också en aktiv lärarroll där 

läraren stödjer eleven för att ett lärande ska ske (Holmberg 2009:24). Genrepedagogiken 

har vunnit mark inom svensk skola mycket på grund av hur väl den passar in i rådande 

svenska styrdokument för olika stadier i skolan, enligt Liberg (2009:11). Liberg menar 

också att det är viktigt att komma ihåg att det finns andra former av skrivundervisning än 

den som bedrivs inom ramarna för genrepedagogiken. Med utgångspunkt i Ivaničs (2004) 

skrivdidaktiska diskurser framhåller Liberg (2009:16) vikten av att ”lärare har en hög 

medvetenhet om vilka kunskapssyner olika innehåll vilar på och framför allt vilka normer 

och värderingar som ligger till grund för innehåll i såväl läromedel som andra typer av 

resurser som används i skolarbetet”. Valet av innehåll i skrivundervisning och 

skrivuppgifter bör av samma skäl omfatta flera olika skrivdidaktiska diskurser. Frågan 

diskuteras även i McCarthey et al. (2014:85), vilka säger att läraren bör beakta att det 

också finns motsägelser och motsättningar mellan de olika skrivdidaktiska diskurserna, 

såsom exempelvis mellan färdighetsdiskursens fokus på produkten i förhållande till 

processdiskursens fokus på själva skrivprocessen (jfr Ivanič 2004:226).  

2.2 Forskning om styrning och makt 

I uppgiftsformuleringar i skrivuppgifter kan ofta maktförhållanden och olika former av 

styrning utläsas och dessa kan ta sig olika uttryck. Ett sådant maktförhållande som går 

långt tillbaka historiskt går under benämningen pastoral makt (Permer & Permer 

2002:59) och hänger samman med kyrkans förhållande till skolväsendet. Det svenska 

skolväsendet och kyrkan har täta band historiskt. Kyrkans roll i samhället och dess 

styrning av församlingen har gått förlorad i vår tid, men dess anda kan ändå sägas leva 
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kvar implicit i samhället. Den pastorala makten verkar genom två komponenter: bikten 

och en inbjudande attityd (Tullgren 2004:39f, Foucault 1982). Bikt i skolsammanhang 

handlar om att berätta om sig själv, exempelvis i skrivuppgifter, och skiljer sig på det 

viset från den bekännelse och bot som bikt i kyrkan handlar om. Bikten i skrivandet ger 

eleven möjlighet att öppna sig och dela med sig av detaljer om sig själv och sitt liv. En 

inbjudande attityd kan exempelvis vara att läraren erbjuder sin hjälp, skämtar med 

eleverna eller på andra sätt söker skapa gemyt. Lärarens uppgift är att bemöta varje elev 

som en individ, och för att lyckas med att utforska och lära känna eleven använder läraren 

strategier som inviter, lockelser och förklaringar. Det leder till att läraren på sikt bygger 

upp ett allt större ”informationsarkiv” om eleven (Permer & Permer 2002:59).  

Ovan nämnda strategier kan också kopplas till begreppet rationalitet som förklaras 

av Permer och Permer som ”uppfattningen om att innan någonting kan styras eller 

manövreras, så måste man ha kunskap om det. Rationalitet är beroende av specifika 

kunskaper och tekniker för att göra något vetbart och, som ett resultat av detta, möjligen 

styra” (2002:54). I dagens skola inhämtas sådana kunskaper genom lärarens lockelser och 

inviter till eleven att berätta om sig själv (2002:54). I svenskämnet kan det innebära att 

läraren i en skrivuppgift ber eleven att dela med sig av egna åsikter i olika frågor eller ber 

eleven att berätta om personliga upplevelser eller minnen. Det kan också vara att eleven 

ombeds leva sig in i en annan persons situation och berätta om sina innersta tankar. Makt 

är i denna mening en önskan att veta, men makten är inte negativ utan snarare kreativ och 

för att uppnå sådan makt krävs det att läraren har så mycket kunskap som möjligt om 

eleven (2002:54). Fördelen med pastoral makt kan vara att ju mer läraren vet om eleven, 

ju mer kan undervisning och uppgifter anpassas efter elevens behov. Faran med pastoral 

makt kan vara att läraren får mer insyn i sina elevers liv än lärarrollen egentligen kräver. 

Jag prövar här om olika skrivdidaktiska diskurser i uppgiftskonstruktioner kan innehålla 

starkare styrning och uttryck för makt än andra. 

En starkt styrd och normreglerad skrivuppgift kan upplevas på olika sätt av olika 

individer. Metaforerna stödkorsett och tvångströja (Ask 2007:169) illustrerar hur en 

normreglerad uppgift kan innebära trygghet och fungera som en stödkorsett för den elev 

som är osäker i sitt skrivande, medan en annan elev kan känna sig instängd som i en 

tvångströja av ett starkt reglerat skrivande (2007:169). Två begrepp som ligger nära de 

ovan nämnda och vanligtvis omnämns i samband med muntlig interaktion mellan lärare 

och elev i en undervisningssituation är lotsning och stöttning. Dessa kan också 

identifieras i lärares uppgiftskonstruktioner. Lotsning brukar man tala om i sammanhang 
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där ”eleven lotsas av läraren genom en viss uppgift, men elevens kompetens att själv klara 

uppgiften ökar ytterst lite” (Henning Loeb & Lumsden Wass 2014:76). Tidsbrist och stora 

klasser kan vara orsaker till att elever lotsas förbi hinder i uppgifter. Ofta framstår det 

som att inlärning ägt rum och därför kallas fenomenet också ibland låtsning (Einarsson 

1989:82). En annan följd av lotsning är att det tänkta samspelet mellan elev och lärare 

uteblir och att det snarare rör sig om att läraren försöker få eleven att ”säga rätt saker” 

(Carlgren 2010:213), eller att skriva rätt saker om det är en skrivuppgift. Lotsning sker 

främst i situationer där eleven håller på med enskilt arbete (2010:215). Till skillnad från 

lotsning ses begreppet stöttning som något gynnsamt för eleven (Carlgren 2010:210).  

 I kontrast till lotsning står den processinriktade elevresponsen som innebär en 

”förskjutning av de auktoritets- och maktförhållanden som traditionellt gäller i 

ämnesundervisningen, klassrummet och skolan” (Løkensgard Hoel 2001:20). 

Skrivuppgifter som innefattar elevrespons innebär att läraren inte längre har 

bedömningsmonopol utan eleverna är själva delaktiga och bedömer varandras texter. 

Enligt Løkensgard Hoel (2001:21) kan arbetet med elevrespons framstå som enkelt i 

teorin, till exempel i en läroplan, men det är komplext att arbeta med i praktiken. Det 

beror bland annat på att lärare och elever delar på makten, som då också måste regleras 

för att kaos inte ska uppstå. Den makt eleverna får del av innebär inte heller den stora 

frihet som det kan framstå som utan ”under ytan ligger regler, ramar och strukturer som 

friheten vilar på och som är en förutsättning för att friheten ska fungera och inte 

missbrukas av ett fåtal eller sluta i kollektivt kaos” (2001:21). Elevrespons kan också 

upplevas som ett tvång av vissa elever, exempelvis om en elev inte upplever sig kunna ge 

tillräckligt god respons till andra eller ser sig själv som en sämre skribent än de andra 

eleverna i klassen (2001:161). Det finns också elever är som är individualister och inte 

alls vill ha någon annans synpunkter på sina alster, och då kan elevresponsen i värsta fall 

leda till att motivationen att skriva minskar (2001:164).  

2.3 Teori 

Denna studie tar sin utgångspunkt i Ivaničs (2004) ramverk för analys av skrivdidaktiska 

diskurser. Ivanič (2004) tar inte specifikt upp skrivuppgifter som exempel på material 

som kan undersökas, men läromedel nämns och då bör ramverket också kunna provas för 

analys av skrivuppgifter eftersom det sägs passa även för att undersöka sådant material. 

En allmän definition av diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winter 

Jørgensen & Philips 1999:7). Vidare kan diskurser också definieras som ”de 
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grundläggande tanke- och handlingsmönster som utmärker olika slags verksamheter” 

(Hellspong & Ledin 1997:51). I en diskursanalys studeras tal, text, bilder eller andra 

material och det krävs ett val av en design som svarar mot frågeställningen för att 

genomföra studien (Börjesson & Palmblad 2007:18). Ivaničs (2004) ramverk, som 

används i denna studie, är inspirerat och vidareutvecklat ur kritisk diskursanalys. 

Begreppet skrivdidaktisk diskurs beskriver Ivanič enligt följande: 

Recognisable associations among values, beliefs practices which lead to particular forms of 
situated action, to particular decisions, choices and omissions, as well as to particular 
wordings. (Ivanič 2004:220) 

Ramverket kan användas för att identifiera skrivdidaktiska diskurser i exempelvis 

policydokument, läromedel, intervjuer eller gruppintervjuer med lärare och elever, 

inspelat material från inlärningssituationer och medias bevakning inom 

forskningsområdet (Ivanič 2004:220).  

 Angående ramverket säger Ivanič (2004:226ff) att det bör beaktas att 

skrivundervisning och de skrivuppgifter som används inom ramen för sådan undervisning 

sällan är heterogen och oftast inte håller sig strikt inom en enskild diskurs. De flesta lärare 

har ett eklektiskt förhållningssätt till skrivundervisning och spänner ofta över två eller 

flera diskurser under en lektion eller inom ett arbetsområde. Oftast är det ändå möjligt att 

se vilken diskurs som är den dominerande i sammanhanget. De fyra dimensionerna av 

diskurs är följande (Ivanič 2004:223, min översättning): 

1. Den innersta och mest begränsade dimensionen i modellen, ”text” kan bestå av 

talad eller skriven text. Denna dimension kan också vara multimodal och innehålla 

visuellt material. 

2. Den andra dimensionen, ”cognitive process”, innebär en lite bredare syn på språk 

och inkluderar det som sker inom människor som försöker förstå eller skriva text. I 

den här dimensionen ligger fokus på mentala processer. 

3. Den tredje dimensionen, ”event”, inbegriper sådant som är karaktäristiskt för det 

som sker i den närmast omgivande sociala kontexten där språk används och 

inkluderar syftet för språkanvändningen.  

4. Den fjärde och yttersta dimensionen, ”sociocultural and political context”, består 

av de multimodala praktiker, diskurser och genrer som stöds i den kulturella kontext 

där språkanvändningen sker samt de mönster för privilegier och maktrelationer som 

existerar i denna. 
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Hur de fyra olika dimensionerna av diskurs i ramverket förhåller sig till varandra 

illustreras i figuren nedan: 

 
Figur 1: Fyra dimensioner av diskurs (Ivanič 2004:223, min översättning).  

I min undersökning används Ivaničs (2004) ramverk som analysverktyg för att undersöka 

vilka skrivdidaktiska diskurser skrivuppgifter i undersökningen kan knytas till med fokus 

på modellens innersta dimension, text. De övriga dimensionerna analyseras inte eftersom 

det enbart är skrivuppgifterna i sig som undersöks. I de följande sammanfattande 

beskrivningarna av de skrivdidaktiska diskurserna har historiken bakom dem utelämnats 

(Ivanič 2004:227–237, min översättning):  

Färdighetsdiskurs  

I färdighetsdiskursen fokuseras skrivundervisningen på att förmedla förmågan att 

tillämpa språkliga mönster och meningsbyggnad. Centralt i diskursen är att 

skrivkunskapen bestäms utifrån korrekthet från bokstavsnivå, ordnivå och 

meningsbyggnad till färdigställd text. I färdighetsdiskursen skiljs skrivande från läsande 

och de ses som två separata förmågor. Diskursen kännetecknas av ord kopplade till 

färdigheter som stavning, interpunktion och grammatik samt av uttryck som korrekt, 

välformulerad, passande och att eleven ”ska” eller ”måste”.  

  



 
 

13 
 

Kreativitetsdiskurs 

Kreativitetsdiskursen kännetecknas av att skrivande ses som produkten av författarens 

kreativitet. Liksom i färdighetsdiskursen ligger fokus på den skrivna texten, men på 

innehåll och stil snarare än på språklig form. Kreativitetsdiskursen kopplas samman med 

att man lär sig skriva genom att skriva, och att det är något som är en implicit följd av 

skrivande och läsning och därför undervisas skrivande inte explicit som i 

färdighetsdiskursen. Eleven ses som en författare och förses med stimulerande ämnen att 

skriva om. Innehållet i texterna bygger främst på elevens personliga erfarenheter i både 

fiktiva och andra typer av texter. I texterna som skapas diskuteras främst ämnen som 

eleven har kunskaper och åsikter om. Något speciellt syfte eller specificerad kontext ses 

inte som nödvändigt i en skrivuppgift inom kreativitetsdiskursen, eftersom skrivandet 

som sådant anses ha ett värde i sig själv. Diskursen kännetecknas av uttryck som kreativt 

skrivande, skribentens röst, berättelse, intressant innehåll och god vokabulär. 

Processdiskurs 

I processdiskursen är intresset inriktat på skrivprocessen snarare än på själva produkten. 

Fokus ligger på planering, utkast och omarbetning av texten. I skrivträning enligt 

processdiskursen ingår att lära sig de processer som krävs för att skriva en text. När man 

talar om skrivprocess i den här diskursen kan det avse antingen den kognitiva processen 

eller den praktiska processen eller båda två. Diskursen känns igen på ord som planera, 

utkast, disposition, bearbeta, omarbeta, redigera och samarbeta.  

Genrediskurs 

Liksom processdiskursen fokuserar genrediskursen på skrivande som produkt, men den 

tar också hänsyn till skrivsituation och kontext. I genrediskursen innebär skrivträningen 

att eleverna i explicit undervisning lär sig det karaktäristiska för olika texttyper och hur 

de är uppbyggda. Eleverna ska sedan kunna reproducera en genre som tjänar ett syfte i en 

specifik kontext. Genrediskursen karaktäriseras av benämningar på texttyper som referat 

samt referenser till lämplighet i förhållande till genren.  

Social praktikdiskurs 

I den sociala praktikdiskursen ses texten och skrivprocessen som oskiljbara från den 

sociala interaktion de är en del av. Här betonas den sociala praktiken som omger 

skrivhändelsen och som eleverna också är del av, både i och utanför skolan. 

Skrivundervisningen sker explicit och skrivande i olika sociala och kulturella kontexter 

framhålls snarare än de texttyper som vanligtvis kopplas samman med skolskrivande. 
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Skrivundervisningen och skrivuppgifterna kan äga rum i kontexter i verkliga livet eller 

vara simulerade kontexter, och det är genom ett meningsfullt deltagande i dessa som 

elever lär sig skriva snarare än genom explicit skrivundervisning. Den här diskursen 

känns igen på referenser till autentiska och fiktiva händelser, kontexter, personer och 

platser.  

Sociopolitisk diskurs  

Den sociopolitiska diskursen baseras på en uppfattning att skrivande, som all 

språkanvändning, formas av sociala krafter och maktrelationer som bidrar till att forma 

framtida sociala krafter och att skrivande har konsekvenser för skribentens identitet. 

Skrivundervisningen sker explicit inom den här diskursen. Synen på skrivträning i 

diskursen är att den ska utveckla elevernas förmåga till kritisk medvetenhet om varför 

diskurser och genrer ser ut som de gör för att de själva ska kunna göra sina röster hörda i 

samhället. Diskursen karaktäriseras av referenser till politik, makt, samhälle, ideologi och 

social förändring. Inom diskursen finns också en ambivalent inställning till bedömning. I 

den sociopolitiska diskursen finns det en dubbelhet i bedömningsförfarandet eftersom den 

som undervisar om makt också utövar den i bedömningen av elevtexter. Inom diskursen 

granskar man både de maktrelationer som bedömning utgör och i vems intresse 

bedömningen utförs.  

3 Material och metod 
I det här avsnittet redogör jag för hur jag använder Ivaničs (2004) skrivdidaktiska 

diskurser i min analys av tolv skrivuppgifter. I avsnittet beskrivs metod för 

materialinsamling, urval av uppgifter, analysmetod, material- och metodkritik och etisk 

hänsyn. 

3.1 Material  

Materialet i studien består av sammanlagt tolv skrivuppgifter som är avsedda för kursen 

Svenska 1 på gymnasieskolan.  

3.1.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Lärares skrivuppgifter har blivit alltmer synliga i informationssamhället. Det är sannolikt 

vanligt att verksamma lärare deltar i den digitala delningskulturen, dels med tanke på hur 

många forum för delning av lektioner som finns, dels med tanke på det antal lärare som 

är medlemmar dessa. Skrivuppgifter som tidigare gick från hand till hand lärare emellan 
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via personliga nätverk finns numera tillgängliga i olika digitala forum och på webbplatser. 

Det finns många spridningsvägar för uppgifter som lärare själva konstruerat och vill dela 

med sig av till andra lärare utanför det personliga nätverket av kollegor. Lektionsbanker, 

lärarforum och bloggar är exempel på sådana platser där lärare når ut med sina uppgifter. 

Dessa olika spridningsvägar har jag använt mig av för att hitta uppgifter till 

undersökningen.  

Utgångspunkten för urvalet av skrivuppgifter var att det tydligt angavs i uppgiften 

att den var utformad för gymnasiekursen Svenska 1. Sökningarna för att hitta material 

gjordes via sökmotorn Google, via webbplatsen www.lektion.se, via 

Svensklärarföreningens facebookgrupp samt ett antal lärarbloggar. Sökorden som 

användes var ”skrivuppgifter Svenska 1” och ”uppgifter Svenska 1”, vilka gav många 

träffar. Jag gjorde ett strategiskt urval i sökandet efter studiens skrivuppgifter. Det innebär 

att urvalet av uppgifter har styrts av huruvida det har funnits element av någon av de olika 

diskurserna för att en uppgift skulle kunna väljas ut till studien (jfr Stukát 2011:69). 

Förutsättningen för att en uppgift skulle kunna ingå i undersökningen var att den skulle 

kunna knytas till syftet och till Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser.  

Jag har gjort en avgränsning genom att jag inte undersökt uppgifter i läromedel. 

Eftersom många verksamma lärare konstruerar egna skrivuppgifter och delar med andra 

lärare i olika digitala forum med möjlighet till stor spridning är det en verklighet som 

elever i gymnasieskolan kan tänkas möta. Därför kan det vara av betydelse att undersöka 

innehållet i dessa skrivuppgifter närmare. Det finns dessutom redan forskning om 

traditionella läromedel ur olika aspekter. En annan avgränsning är att urvalet begränsats 

till skrivuppgifter avsedda för kursen Svenska 1. Anledningen var att jag ville få ett 

rimligt stort material. Uppgifterna i sig och hur de är konstruerade är det centrala i 

undersökningen, och därför undersöks inte faktorer som elevers programtillhörighet, 

lärarnas utbildning eller tid i yrket. Det hamnar utanför undersökningen eftersom jag 

håller mig till att enbart undersöka det som kallas textnivån i Ivaničs (2004:223) ramverk 

för skrivdidaktiska diskurser. Nedan följer en kort beskrivning om platserna där 

uppgifterna finns. 

Sajten lektion.se startades 2004 och är en ”idébank med lektioner av lärare för 

lärare” (www.lektion.se), och för att ta del av innehållet i lektionsbanken krävs att man 

är inloggad användare på sajten. Där finns också ett forum och en länksamling, men det 

är idébanken för lektioner som är aktuell för materialinsamlingen i den här studien.  
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Svensklärarföreningen har en facebookgrupp kallad Svensklärarna, som 

presenteras som en del av Svensklärarföreningen. Sidan är avsedd för utbyte av 

erfarenheter ”kring det mesta som gäller undervisning i ämnet svenska,                                  

från grundskolans tidiga år till gymnasieskolan och lärarutbildningen” 

(www.facebook.com/groups/svensklararna) och riktar sig till svensklärare, 

skolbibliotekarier samt lärarstudenter som studerar med inriktning svenska. I flödet delas 

bland annat lektionsupplägg, uppgifter och länkar till blogginlägg skrivna av 

svensklärare.  

Många lärare skriver bloggar och delar i dessa med sig av bok- och 

undervisningstips, lektionsupplägg, arbetsområden och uppgifter. Via sökmotorn Google 

och sökningar med sökorden ”skrivuppgifter Svenska 1” hittades några av uppgifterna i 

sådana lärarbloggar. 

Några av studiens skrivuppgifter har samlats in via ett personligt nätverk av 

gymnasielärare som undervisar i kursen Svenska 1. Urvalet av uppgifter med information 

om var de kommer ifrån och det datum de hämtats framgår av tablå 1 nedan. 

Information om studiens uppgifter 
uppgift     bilaga  plats      datum 
Tiggarbrevet    1  lektion.se    2015-03-05 
Att döda ett barn   2  lektion.se    2015-03-05 
Tankar för dagen   3  personligt nätverk   2015-03-03 
Hagamannen    4  personligt nätverk   2015-03-03 
Källkritik och referat   5  Svensklärarföreningens  2015-03-08 
       Facebookgrupp 
Reklamanalys tidningsannonser 6  lektion.se    2015-04-07 
En modern klassiker eller inte? 7  lärarblogg    2015-04-07 
Bloggpriset    8  lektion.se    2015-04-07 
Skriv ett referat   9  klassblogg     2015-04-08 
Skarva om din barndom  10  klassblogg     2015-04-08 
Vad är en klassiker    11  bloggsida för distanskurs  2015-04-08 
Om jag fick vända tiden  12  klassblogg     2015-04-08 
 

Tablå 1 Förteckning över studiens tolv uppgifter. 

Uppställningen visar att de tolv skrivuppgifterna som utgör studiens material söktes upp 

och samlades in i olika forum och via personligt nätverk under perioden mars och april 

2015.  

3.2 Analysmetod 

I det här avsnittet beskrivs de analysmetoder som används i studien. Analysen är tudelad. 

I den första delen beskrivs kännetecken för de skrivdidaktiska diskurserna och därefter i 

den andra delen beskrivs styrning som den kan yttra sig i skrivuppgifter.  
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3.2.1 Skrivdidaktiska diskurser 

Studiens skrivuppgifter analyseras utifrån beskrivningarna av vad som kännetecknar de 

skrivdidaktiska diskurserna i ramverket och vilka av dessa som återfinns i de aktuella 

skrivuppgifterna. Analysmetoden i den första delen av undersökningen utgår ifrån 

textdimensionen i Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser. Det innebär att en ny typ av 

material att analysera med utgångspunkt i dessa prövas i den här studien av 

skrivuppgifter.  

Skrivuppgifterna i undersökningen närlästes för att utifrån det kunna bestämma 

vilken skrivdidaktisk diskurs de kan sägas tillhöra. Exempel på tecken på en viss diskurs 

är speciella ordval, uttryck och referenser till olika företeelser.  

Skrivdidaktisk diskurs  Tecken på diskurs  
Färdighetsdiskurs  Kännetecknas av: 
    ord kopplade till färdigheter som stavning, interpunktion och grammatik 
    uttryck som korrekt, välformulerad och passande 
    uttryck där eleven ”ska” eller ”måste” ingår 
Kreativitetsdiskursen  Bygger på elevens egna erfarenheter och åsikter och innehåller uttryck som: 
    kreativt skrivande 
    skribentens röst 
    berättelse 
    intressant innehåll 
    god vokabulär 
Processdiskurs  Känns igen på ord som: 
    planera 
    utkast 
    bearbeta 
    omarbeta 
    redigera 
    samarbeta 
Genrediskurs   Känns igen på: 
    benämningar på texttyper som referat 
    referenser till lämplighet i förhållande till genren 
Social praktikdiskurs  Känns igen på referenser till: 
    händelser  
    kontexter 
    personer 
    platser 
Sociopolitisk diskurs  Karaktäriseras av referenser till: 
    politik 
    makt 
    samhälle 
    ideologi 
    social förändring 

Tablå 2 Kännetecken på skrivdidaktiska diskurser. 

Uppställningen ovan visar det karaktäristiska för de sex olika skrivdidaktiska diskurserna 

i Ivaničs (2004) ramverk. I studien används dessa för att utröna vilka olika skrivdidaktiska 

diskurser som kan skönjas i studiens skrivuppgifter.  
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3.2.2 Styrning och makt  

I denna delstudie undersöks genom närläsning vilka element i skrivuppgifter som blir 

föremål för styrning och hur styrning genomförs i dessa. Med hjälp av närläsningen 

identifieras och tolkas skrivningar i skrivuppgifter som innebär olika grader av 

begränsningar av elevens handlingsutrymme vid lösning av uppgiften. 

Styrningsteknikerna kan vara explicit uttryckta såsom i uppmaningar och i konstruktioner 

med styrande verb som ”du ska” eller ”du måste”. Andra styrningstekniker kan bestå av 

implicita direktiv i skrivuppgiften som styr elevens tankar och ramar för uppgiften på ett 

sådant vis att den nästan bara går att lösa på ett sätt (Ask 2007, Henning Loeb & Lumsden 

Wass 2014). 

För att möjliggöra styrning kan lärare ha behov av information om sina elevers 

tankar och åsikter. I studien undersöks och synliggörs därför vilka strategier lärare 

använder för att skaffa sådan personlig information (jfr Permer & Permer 2002). I 

skrivuppgifterna studeras även den en maktförskjutning som sker mellan lärare och elev 

när de görs delaktiga i bedömningen av varandras texter (jfr Løkensgard Hoel 2001).  

3.2.3 Genrepedagogiken 

Här beskrivs två av de tre delarna av genrepedagogiken, dels den del som handlar om 

basgenrer, dels den del som handlar om språk som resurs för betydelse. Dessa används 

som ett stöd för övrig metod i analysen av skrivuppgifterna. Genrepedagogikens 

betydelse för svenskämnet syns exempelvis i styrdokument och läromedel. Det finns 

därför möjlighet att de också har inflytande på lärares föreställningar om skrivande och i 

deras konstruktioner av skrivuppgifter, vilket gör den relevant för min studie. 

Genrepedagogiken har också kritiserats för att ställa struktur och språk i centrum, och det 

skulle kunna inbegripa styrning och normreglering i skrivuppgifter. Därför är det 

ytterligare en anledning att undersöka genrepedagogikens eventuella påverkan i studiens 

skrivuppgifter. Det skulle kunna ge en kompletterande bild av vad som har inflytande när 

lärare själva skapar skrivuppgifter. I studien genomförs en närläsning med sökning efter 

tecken på inslag av genrepedagogiken i studiens uppgifter. Kännetecken för 

genrepedagogiken presenteras i två delar. Först presenteras de sex basgenrerna som för 

sig själva eller flera olika tillsammans i kombinationer används för att skapa det som 

normalt kallas för genre. 
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Basgenre      Syfte 
Berättelse (narrative)    skapa inlevelse i händelseförlopp 
Återberättelse  (recount)   återge händelseförlopp 
Beskrivning (report)    delge fakta 
Ställningstagande (exposition)  påverka andras åsikt 
Förklaring (explanation)   reda ut någonting komplicerat 
Instruktion (instruction)   vägleda andras handlingar 

Tablå 3 Genrepedagogikens basgenrer (efter Holmberg 2009:15ff). 

Uppställningen ovan visar de sex olika basgenrerna i genrepedagogiken och deras syfte. 

Dessa används för att utröna vilka olika basgenrer som kan skönjas i studiens 

skrivuppgifter (jfr Holmberg 2009:15ff).  

Den andra delen av genrepedagogiken behandlar språket som resurser för betydelse 

och består av tre olika perspektiv i fråga om språkets olika betydelse. 

Perspektiv   Typ av resurs  Basgenre eller annat syfte 
Textuell betydelse   tidssamband   berättelse 
       instruktion 
       återberättelse 
   orsakssamband  ställningstagande 
 
Ideationell betydelse  unika händelser  berättelse 
       återberättelse 
   frusna tillstånd  förklaring 
 
Interpersonell betydelse påståenden   används för att skapa 
   uppmaningar   relationer mellan sig själv 
       och läsaren 
 

Tablå 4 Genrepedagogikens olika perspektiv om språkets resurs för betydelse (efter Holmberg 2009:20ff). 

Uppställningen ovan visar genrepedagogikens olika perspektiv på språkets resurser för 

betydelse, som också är möjliga att använda i skrivuppgifter. Dessa används för att 

identifiera vilka olika typer av språkliga resurser som kan skönjas i studiens 

skrivuppgifter (Holmberg 2009:15ff).  

3.3 Material- och metodkritik 

Det kan ifrågasättas att jag valt uppgifter i olika genrer, men avsikten är att med stor 

spridning i materialet ge en bild av hur skrivuppgifter i svenskämnet kan variera. Det är 

givetvis möjligt att ett annat urval hade gett ett annat resultat.  

Med ett begränsat antal skrivuppgifter från flera olika kanaler är det inte möjligt att 

generalisera resultatet av studien, men den kan ge en fingervisning om hur 

uppgiftskonstruktioner varierar generellt och inom vilka skrivdidaktiska diskurser lärare 
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rör sig när de konstruerar skrivuppgifter för kursen Svenska 1, samt hur lärares styrning 

tar sig olika uttryck i uppgiftskonstruktioner. 

Det kan vara svårt att avgöra vilken diskurs en skrivuppgift tillhör eftersom de ofta 

bär spår av fler än en diskurs. Ivaničs (2004) ramverk är inte tillräckligt skarpt för att 

fånga alla nyanser i skrivuppgifterna i studien, vilket kan bero på att endast en dimension 

av fyra inom diskurserna undersöks. Ramverket för de skrivdidaktiska diskurser som 

Ivanič (2004) har skapat har också kritiserats av andra forskare. Det som främst har 

kritiserats är gränsdragningarna mellan olika diskurser, men också vad som kan ses som 

kännetecknande för de olika diskurserna (Palmér 2013:64). Jag förstår kritiken och håller 

med om att gränsdragningarna mellan diskurserna ibland är tveksamma. Ett exempel på 

det är när god vokabulär ses som ett kännetecken för kreativitetsdiskursen, men skulle 

lika gärna kunna passa i färdighetsdiskursen.  

3.3.1 Etisk hänsyn 

I studien används både offentligt publicerat material och icke publicerat material från mitt 

personliga nätverk. För det offentligt publicerade materialet har jag inte bett om tillåtelse 

att få använda det, och möjligheten finns att de som skapat uppgifterna kan känna igen 

dem i studien och att det skulle kunna väcka känslor. Men det bör dock ses som ett 

medvetet risktagande från den person som väljer att publicera sitt material offentligt på 

webben. Uppgiftskonstruktionerna innehåller inga personuppgifter. På lektion.se krävs 

inloggning, men i princip är det öppet för vem som helst att skapa en användare där. I 

svensklärarföreningens facebookgrupp kan vem som helst ansöka om att bli tillagd även 

om den riktar sig till svensklärare. De uppgifter som härrör från mitt personliga nätverk 

har jag inhämtat tillstånd för att använda materialet i föreliggande studie.  

4 Resultat 
Resultatkapitlet behandlar Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser i förhållande till 

skrivuppgifterna i materialet. Även graden av styrning i uppgifterna och huruvida den kan 

kopplas till diskurserna behandlas, samt om uppgiftskonstruktören använder den form av 

styrning som innebär att läraren får tillgång till personlig information om sina elever.  

4.1 Styrning i uppgiftskonstruktioner 

Studiens resultat visar att det finns vissa element i skrivuppgifter som blir föremål för 

styrning, och det visar också hur styrningen genomförs i skrivuppgiften. Beroende av hur 
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styrningen realiseras har de indelats i fem kategorier: pastorala tekniker, normreglering, 

lotsning, skribentroller och elevrespons. Styrningen i skrivuppgifterna utmärks av att den 

på olika sätt styr och påverkar elevens frirum i skrivprocessen och kan beskrivas enligt 

följande: 

Styrning    Tecken på styrning 
Pastorala tekniker  motivationshöjande tillrop 
    stöttande fraser 
    förtroligt småprat 

”skolbikten” – inviter att berätta om egna tankar, åsikter, känslor och 
reaktioner 
 

Normreglering  fokus på korrekt språk 
    mottagaranpassning 
    disposition 
    följa mall 
    styrande verb som ”ska” och ”måste” 
 
Lotsning   skrivmall eller annan stödstruktur 
    styrning av tilltal och ton i förhållande till mottagaren 
    frågeställningar som innehåller färdiga ordval 
    checklista 
 
Skribentroller   skriva text i egenskap av en annan person 
    leva sig in i en autentisk eller fiktiv kontext 
    leva sig in i en situation  
    leva sig in i ett perspektiv 
    leva sig in i en persons tankar och känslor 
Elevrespons   eleven görs delaktig i bedömning av andra elevers texter 

Tablå 5 Olika strategier för styrning i skrivuppgifter och deras kännetecken. 

Uppställningen ovan visar de fem olika kategorierna för styrning i skrivuppgifter och 

kännetecken för dessa. De används för att utröna vilka olika strategier för styrning som 

kan skönjas i studiens skrivuppgifter. 

4.2 Skrivdidaktiska diskurser  

Utifrån textdimensionen i Ivaničs skrivdidaktiska diskurser följer här analysen av 

uppgifterna. Markeringarna med fetstil är mina, om inget annat anges, och de används för 

att visa vad jag vill peka på i citatet. 

4.2.1 Färdighetsdiskurs 

Uppgiften Källkritik och referat (Bilaga 5) är den som tydligast kan kopplas till 

färdighetsdiskursen och egentligen den enda uppgiften i materialet som uttalat kan sägas 

tillhöra den. Källkritik och referat består av sex deluppgifter under samma rubrik och den 

innehåller åtskilliga inslag av färdighetsdiskursen. I introduktionen till uppgiften syns det 

första:  
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du får lära dig att välja och granska källor samt att sammanställa och sammanfatta fakta på 
rätt sätt genom referat, i källhänvisningar och citat.  (Bilaga 5, Källkritik och referat) 

I citatet läggs emfas på normer, vilket är karaktäristiskt för färdighetsdiskursen. Andra 

exempel från samma uppgift är ”med korrekt källhänvisning” och ”tänk på att skriva 

korrekt svenska och dela in texten i stycken!”, citat vars riktning är typiska för 

färdighetsdiskursen. I den sista delen av uppgiften används den tvingande frasen ”du ska” 

frekvent. Det ger ytterligare stöd för att den här uppgiften är ett exempel på 

färdighetsdiskursen.  

En annan uppgift med inslag av färdighetsdiskursen är Tiggarbrevet (Bilaga 1). Det 

som främst knyter uppgiften till färdighetsdiskursen är olika uttryck om hur eleven ska 

formulera sig på ett passande sätt i förhållande till uppgiften. Här är ett exempel som 

dessutom innehåller du måste som också är typiskt för färdighetsdiskursen: 

Ja, du vill tigga pengar, men du måste göra det på ett ”snyggt” sätt, helst så att Kalle själv 
ska börja tänka: ”Här måste jag nog bidra med en summa”! Hur mycket har du tänkt dig? Var 
noga med att hålla Kalle på gott humör. (Bilaga 1, Tiggarbrevet) 

I citatet poängteras att tiggeriet ska genomföras på ett ”snyggt” sätt för att hålla ”Kalle på 

gott humör”, vilket kan ses som att eleven ombeds att uttrycka sig på ett passande sätt i 

förhållande till uppgiften. Det visar sig också i uppgiftsformuleringen där det anges vilken 

ton eleven ska hålla gentemot den tänkta mottagaren av brevet, vilket syns i följande citat: 

Inledning: presentera dig som en påhittad person. Tänk på att skapa en trevlig stämning 
för att Kalle ska vilja läsa hela ditt brev! Gratulera till vinsten i lotteriet etc. (Bilaga 1, 
Tiggarbrevet)  

Här ger uppgiftskonstruktören anvisningar om hur eleven ska presentera sig, men också 

vilken stämning som eleven ska skapa inledningsvis i brevet. Anvisningar om tonen i 

brevet återkommer igen i instruktionen till brevets avslutning: 

Avslutning: sammanfatta ditt brev och avsluta i artig ton där du kanske återanknyter till 
inledningen. Allra sist skriver du ”Med vänliga hälsningar” samt ditt påhittade 
namn.(Bilaga 1, Tiggarbrevet)  

Uppgiftsformuleringen styr också avrundningen av brevet där den avslutande frasen 

”Med vänliga hälsningar” finns exakt formulerad. De styrande formuleringarna i 

uppgiften för tankarna till lotsning (jfr Einarsson1989, Carlgren 2010), eftersom läraren 

med hjälp av instruktioner lotsar eleven genom uppgiften och styr eleven till att säga rätt 

saker som exempelvis avskedsfrasen i tiggarbrevet.  

Det finns få övriga inslag av färdighetsdiskursen att hitta i övriga uppgifter i 

materialet, men i En modern klassiker – eller inte? (Bilaga 7) finns följande mening 

”bloggens redaktör efterlyser inlägg som är välformulerade och tänkvärda”. Ordet 
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välformulerat är utmärkande för färdighetsdiskursen, men det går inte utläsa något mer 

inslag av färdighetsdiskursen i den uppgiften, som kan ses som en underordnad diskurs i 

den här skrivuppgiften.  

Sammanfattningsvis förekommer färdighetsdiskursen i högre eller lägre grad i tre 

av undersökningens tolv skrivuppgifter. Det finns några styrande verb som ska och någon 

måste i vissa uppgifter, som exempelvis i Skarva om din barndom (bilaga 10), men det 

saknas ytterligare stöd för att jag säkert ska kunna knyta dem till färdighetsdiskursen.  

En sammanfattning av den styrning som förekommer i färdighetsdiskursen visar att 

det finns exempel på både normreglering och lotsning bland uppgifterna i 

färdighetsdiskursen. Tiggarbrevet (Bilaga 1) är en uppgift där båda dessa former av 

styrning finns representerade och uppgiften karaktäriseras därför av hög grad av styrning. 

4.2.2 Kreativitetsdiskurs  

Till skillnad från färdighetsdiskursen, som är sparsamt representerad i uppgifterna, kan 

övervägande delen av uppgifterna på något sätt knytas till kreativitetsdiskursen. Många 

uppgifter baseras helt eller delvis på elevens berättande, som ibland ska vara fiktivt och 

ibland vara baserat på elevens erfarenheter. En typisk sådan uppgift är Att döda ett barn 

(Bilaga 2) som har utgångspunkt i en novell skriven av Stig Dagerman (1948). I uppgiften 

uppmanas att kliva in i en av karaktärerna och leva sig in i dennes situation i avslutningen 

av novellen och med det som utgångspunkt fortsätta med att berätta om situationen, men 

i dagboksform. Instruktionen ser ut så här: 

Läs novellen Att döda ett barn och sätt dig in i antingen förarens eller förarens flickväns 
situation. Skriv därefter denne persons dagboksinlägg där du reflekterar kring 
händelserna i novellen. Berätta inte bara om det som hänt utan hur du tänker på det som 
inträffat, vilka känslor som har infunnit sig hos dig och hur händelserna kommer att 
påverka dig. (Bilaga 2, Att döda ett barn)  

Av uppgiftens instruktion framgår att eleven utifrån sin personliga läsning av novellen 

och sin inlevelseförmåga ska skriva ett dagboksinlägg i rollen som av en av karaktärerna. 

Det är inte säkert att alla elever upplever sig bekväma eller ens är beredda att gå in i en 

sådan roll (jfr Bergman 2007:146). Instruktionen fokuserar på innehållet som ska bestå 

av känslor och reflektioner om händelsen. Just fokus på innehåll är typiskt för 

skrivuppgifter i kreativitetsdiskursen, liksom att språklig utformning inte nämns alls i 

instruktionen. Det finns endast anvisningar om dagboksinläggets innehåll. 

Tankar för dagen (Bilaga 3) är en annan uppgift som uppvisar typiska drag av 

kreativitetsdiskursen. Inledningsvis i uppgiften beskrivs radioprogrammet Tankar för 

dagen som sänds i Sveriges Radio P1:  
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Programmet är alltid max 5 min långt. Det innehåller för det mesta lite musik samt några 
personliga ord, ibland men inte alltid med religiös anknytning. Ofta är det mycket personliga 
tankar.  

Din uppgift blir att skriva några sådana personliga tankar. (Bilaga 3, Tankar för dagen) 

Liksom i uppgiften Att döda ett barn (Bilaga 2) läggs vikten på innehållet, och även i 

Tankar för dagen saknas instruktioner om och krav på språklig form. Uppgiften bygger 

på att eleven i skrift berättar om sina personliga reflektioner som inte ska begränsas. 

Texten ska bygga helt på elevens egna tankar, vilket är karakteristiskt för 

kreativitetsdiskursen. Uppgiften Tankar för dagen kan också knytas till olika former av 

pastorala tekniker, till exempel den så kallade skolbikten där eleven ges tillfälle att öppna 

sig och dela med sig av detaljer om sig själv och sitt liv. De tankar eleven delar med sig 

av kan läraren sedan fylla på med i sitt ”informationsarkiv” om eleven (jfr Permer & 

Permer 2002). Ett annat exempel på pastorala tekniker är stöttande fraser från läraren och 

exempel på sådana syns i följande citat: 

Har du brist på fantasi vad du ska skriva om? Lyssna på några ”Tankar för dagen” så 
kan du få inspiration så att du kan skriva. (Bilaga 3, Tankar för dagen)  

Här får eleven i de avslutande raderna i uppgiften stöd, råd och inspiration med det 

förtroliga tilltalet som är typiskt för pastorala tekniker.  

Bloggpriset (Bilaga 8) skiljer sig från de flesta uppgifterna i materialet på så vis att 

den består av enbart frågor, sammanlagt femton stycken. Med hjälp av dessa frågor ska 

eleven utvärdera en valfri blogg. Flera av frågorna indikerar kreativitetsdiskursen. Här är 

ett exempel: 

6) Ger bloggens titel någon ledtråd till vad bloggen handlar om? Hur? Är den bra/dålig? 
Motivera. (Bilaga 8, Bloggpriset) 

Frågan är typisk för kreativitetsdiskursen eftersom eleven ombeds att delge sina 

personliga åsikter. I det här exemplet efterfrågas personliga åsikter om innehållet i en 

blogg som eleven själv har fått i uppgift att välja ut. Det finns också förslag på ordval 

som kan användas för att beskriva bloggen:  

14) Hur är språket och stilen i bloggen? Försök att beskriva bloggarens sätt att använda 
språket med hjälp av följande motsatspar: 

a) Använder bloggaren ett talat eller skrivet språk? 

b) Är orden målande och färgstarka eller bleka, torra och färglösa? 

c) Är det som bloggaren skildrar konkret och lätt att föreställa sig eller är det abstrakt och 
allmänt? 

d) Är meningarna korta och enkla eller långa och invecklade? 

e) Är sättet att skriva (stilen) energisk, livlig och medryckande eller trög och livlös? 

f) Är stilen engagerad och känsloladdad eller neutral och saklig? (Bilaga 8, Bloggpriset) 
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I frågan uppmanas eleverna att beskriva bloggen med hjälp av de av läraren anvisade 

orden, som i uppgiften beskrivs som motsatspar. Dessa ord blir starkt styrande och lämnar 

lite utrymme till eget tänkande från elevens sida och skulle därför kunna betraktas som 

lotsning. Metaforen tvångströja (jfr Ask 2007:169) är också passande eftersom läraren 

styr vilka ord eleven får lov att använda, vilket kan få eleven att känna sig instängd, som 

i en tvångströja. 

Det finns många andra exempel på åsiktsfrågor som är typiska för 

kreativitetsdiskursen i Bloggpriset:  

11) Kunde du känna igen dig själv på något sätt i bloggen? Hur? 

12) Vad får du ut av att läsa bloggen? 

13) Vad gör den här bloggen bättre än andra inom samma kategori? (Bilaga 8, 
Bloggpriset) 

Fråga 11 är en personlig fråga om att känna igen sig själv i bloggen, något som kan knytas 

både till de personliga åsikter som är typiska för kreativitetsdiskursen, men också till 

pastorala tekniker och skolbikten där elever uppmanas att berätta om sig själv.  

En annan uppgift med en liknande emfas på personliga åsikter finns i uppgiften 

Hagamannen (Bilaga 4). Hagamannen begick flera våldtäkter i stadsdelen Haga i Umeå 

under åren 1998–2005 och dömdes 2006. I uppgiften ombeds eleven att göra research om 

Hagamannen för att sedan kunna besvara frågan: ”Hur kan en sån här person uppstå i vårt 

samhälle? Berätta om dina åsikter”. Liksom i Bloggpriset förväntas eleven bidra med 

sina personliga åsikter i en fråga, inte att resonera om vilka samhälleliga eller 

psykologiska faktorer som skapar notoriska våldtäktsmän.  

Den första delen av uppgiften Reklamanalys: tidningsannonser (Bilaga 6) är också 

präglad av kreativitetsdiskursen. Den bygger till övervägande del på elevens personliga 

åsikter om reklam.  

Uppgift 1:  

Skriv en text där du funderar på följande frågor:  

Vad är utmärkande för bra reklam enligt dig? Vad får dig att vilja köpa något eller bli 
intresserad av något? 

Vad är utmärkande för dålig reklam enligt dig? Vad får dig att ta avstånd från en 
produkt eller bli ointresserad av något? (Bilaga 6, Reklamanalys: tidningsannonser) 

Citaten ovan visar hur eleven genom att besvara frågor ombeds redogöra för sina åsikter 

om vad som är utmärkande för bra respektive dålig reklam. Det finns också en annan 

fråga i Reklamanalys: tidningsannonser, där läraren ger förslag på ordval:  
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Hur ser t.ex. människorna eller sakerna på bilden ut? Lyckliga? Intellektuella? Glada? 
Ledsna? Osv. (Bilaga 6, Reklamanalys: tidningsannonser) 

De föreslagna orden har sannolikt en styrande inverkan och lotsar eleverna fram till ett 

svar på frågan. Eleverna bör rimligtvis kunna besvara med hjälp av eget tänkande och 

utan de föreslagna orden. Det finns fler typiska drag för kreativitetsdiskursen i 

Reklamanalys: tidningsannonser i följande citat: 

Uppgift 3: 

När du analyserat minst en annons kan du säkert göra en egen reklamtext eller idé om hur en 
produkt kan säljas.  

Gör en egen reklamannons med text och/eller bild och försök sälja din produkt. Du kan även 
göra en slags idémall för hur en tänkt reklamfilm eller radioreklam skulle kunna se ut.  

Du får gärna rita/måla, klippa ut en bild osv och göra ett litet ”kollage” för att övertyga mig 
som konsument. (Bilaga 6, Reklamanalys: tidningsannonser) 

Av citatet framgår att något speciellt syfte eller specificerad kontext inte finns uttryckt i 

uppgiften, men det ses inte heller som nödvändigt i uppgifter i kreativitetsdiskursen. 

Istället anses skrivandet som sådant ha ett värde i sig själv. Samma del av uppgiften 

Reklamanalys: tidningsannonser kan också kopplas till IEA-studiens (se 2.2 Forskning 

om uppgiftskonstruktion) kategoriindelning av skrivuppgifter där uppgifter av typ IV 

innebär att eleven ska visa förmåga att producera eller utveckla tankar för att övertyga 

eller informera (Vähäpassi 1988). Också i uppgiften En modern klassiker eller inte? 

(Bilaga 7) finns ett exempel där eleven ombeds att just utveckla tankar i syfte att övertyga 

eller informera: 

Presentera din bok (titel, författare, utgivningsår) och vad som gjorde att du tänkte att den 
här boken kanske skulle kunna vara/bli en ”modern klassiker” och därför valde du att läsa 
den. Ta ställning till om du nu, efter att ha läst boken, tycker att den håller ”klassiker-klass”. 
Argumentera utförligt för din åsikt genom att ge exempel från din läsning (Bilaga 7, En 
modern klassiker eller inte?). 

Citatet visar hur eleven ombeds delge sin åsikt om huruvida en viss bok har möjlighet att 

bli en framtida klassiker. 

 Ytterligare en uppgift som har inslag av kreativitetsdiskursen är Vad är en 

klassiker? (Bilaga 11). Liksom i ovanstående uppgift ombeds eleven bidra med egna 

åsikter: 
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Du ska 

• Skriva en rubrik och inledning där du presenterar ditt arbete: vad du gjort och vad du 
tyckt varit intressant 

[…] 

• Presentera dina egna tankar om innehållet och formen (form, språk, sätt boken är 
skriven på, ingår boken i någon genre…) (Bilaga 11, Vad är en klassiker?) 

Dessa delar av uppgiften kan kopplas till kreativitetsdiskursen, eftersom elevens åsikt i 

olika frågor efterfrågas.  

Berättandet är också ett centralt inslag i kreativitetsdiskursen och i uppgiften Skarva 

om din barndom (Bilaga 10) finns följande inslag av det: 

Du ska skriva en novell. Tanken är att du ska utgå från ett riktigt barndomsminne, men att 
du ska vrida till det. Kanske göra det lite mer dramatiskt får att det ska bli 
spännande/roligt/sorgligt/berörande. Berättelsen ska inte vara ”sann”, utan vara skönlitteratur 
(något påhittat). (Bilaga 10, Skarva om din barndom) 

Kreativitetsdiskursen bygger på elevens egna erfarenheter och citatet ”utgå från ett riktigt 

barndomsminne” och speciellt viktigt är ordet ”riktigt” som tydligt knyter uppgiften till 

diskursen. Ordet berättelse är ett annat typiskt kännetecken för kreativitetsdiskursen, och 

som också finns med i uppgiftsformuleringen. Det saknas krav på språklig form i 

uppgiften, vilket ytterligare stärker indikationerna på kreativitetsdiskursen. Uppgiften är 

också ett typexempel på skolbikt eftersom eleven genom uppmaningen att berätta om ett 

minne från sin egen barndom ger läraren möjlighet att bygga på sin informationsbank om 

eleven. Det finns också ett exempel på pastorala tekniker i uppgiften i följande citat: 

Stor skrivglädje önskar jag dig! Kom ihåg: Att köra fast är helt normalt! Ta en paus, 
bolla med någon, be dina föräldrar berätta om när du var barn… (Bilaga 10, Skarva om 
din barndom)  

I citatet finns ett motiverande tillrop där läraren tillönskar eleven ”skrivglädje” och ett 

erbjudande från läraren att ge eleven råd om vad som kan göras om skrivandet går trögt 

(jfr Permer & Permer 2002). Skarva om din barndom är också en uppgift som stämmer 

väl in på kategori III av uppgifterna i IEA-studien som innebär att eleven ska visa förmåga 

att organisera, omorganisera eller uttala egna tankar för att förmedla känslor eller för att 

underhålla. Det kan vara en beskrivning av något självupplevt eller ett fiktivt berättande, 

precis som citatet ovan visar (jfr Vähäpassi 1988).  

Ett annat exempel på kreativitetsdiskursen är Tiggarbrevet (Bilaga 1) där ordet 

berättelse förekommer flera gånger i uppgiften, dels som rubrik i dispositionen där eleven 

ska hitta på en bakgrund till tiggarbrevet, dels i följande exempel: 
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Tes/huvudskäl till att du skriver: när du har gett bakgrunden till din ”berättelse” är det dags 
att skriva det du vill med ditt brev. Ja, du vill tigga pengar, men du måste göra det på ett snyggt 
sätt, helst så att Kalle själv ska börja tänka: ”Här måste jag nog bidra med en summa”! Hur 
mycket har du tänkt dig? Var noga med att hålla Kalle på gott humör. (Bilaga 1, Tiggarbrevet) 

Även i följande citat ur Tiggarbrevet ingår ordet berättelse. I båda exemplen står 

berättelse inom citationstecken något som skulle kunna tyda på att ordet berättelse är 

ironiskt menat: 

Stödargument: den här delen är till för att stödja huvudskälet till ditt brev – det vill säga att du 
tigger! Du kan upprepa och förtydliga något du redan nämnt i ”berättelsen”, men du ska även 
försöka lägga till något ytterligare argument till varför just din sak är särskilt behjärtansvärd. 
(Bilaga 1, Tiggarbrevet)  

Det som skiljer uppgiften Tiggarbrevet från Skarva om din barndom vid är att den 

förstnämnda är betydligt mer styrd genom sina mycket utförliga och detaljerade 

instruktioner beträffande både innehåll och struktur. Det innebär också att 

kreativitetsdiskursen är synlig men underordnad diskurs i Tiggarbrevet.  

Den omfattande uppgiften Källkritik och referat (Bilaga 5) har följande inslag av 

kreativitetsdiskursen: 

Leta rätt på en artikel/nyhet/notis och förbered en muntlig sammanfattning av innehållet. Håll 
dig till de fakta som finns i texten men väv dessutom in en någorlunda trovärdig lögn. 
(Bilaga 5, Källkritik och referat) 

En lögn kan ses som en form av fiktivt berättande, vilket är typiskt för 

kreativitetsdiskursen. Övriga delar av uppgiften kan inte kopplas till 

kreativitetsdiskursen.  

 En överblick visar att kreativitetsdiskursen är den mest representerade bland 

uppgifterna i undersökningen. Den förekommer i högre eller lägre grad i tio av 

undersökningens tolv skrivuppgifter. Den styrning som är mest uttalad inom 

kreativitetsdiskursen är de pastorala teknikerna och speciellt ”skolbikten” är vanligt 

förekommande. Det finns också exempel på rollspel i fiktiv kontext bland uppgifterna. 

4.2.3 Processdiskurs 

Det finns fyra uppgifter i undersökningen som tydligt kan kopplas till processdiskursen. 

En av de uppgifter som har inslag av processdiskursen är Om jag fick vända tiden (Bilaga 

12) där det avslutningsvis i uppgiften sägs att ”Vi kommer att läsa artiklarna i smågrupper 

och ge respons”. Det visar att texterna kommer att bearbetas genom elevrespons, vilket 

är ett typiskt inslag i processdiskursen. Det korta citatet om elevrespons innebär att läraren 

inte längre har bedömningsmonopol, utan eleverna görs delaktiga i bedömningen av 

varandras texter i den här uppgiften. Det är komplext att arbeta med elevrespons, och 
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även om det kan se enkelt ut på pappret så behöver arbetet regleras för att makten och 

friheten inte ska missbrukas och kaos uppstå (jfr Løkensgard Hoel 2001). Någon sådan 

reglering syns dock inte i denna uppgift, men det kan inte uteslutas att en sådan kan ha 

delats ut till eleverna separat. 

En annan uppgift med inslag av processdiskursen är Skriv ett referat (Bilaga 9), 

som är en gruppuppgift. I uppgiften anges följande ”Deadline: Fredag 13 december ska 

vi gå igenom referaten i helklass. Då måste de alltså vara klara” och utifrån denna 

information kan antas att det kommer att ingå någon form av återkoppling eller feedback 

i grupp och därmed finns en anknytning till processdiskursen.  

I uppgiften Vad är en klassiker? (Bilaga 11) finns det tecken på samarbete som är 

en indikation på processdiskursen ”2 mars – vi läser varandras arbeten och ställa [sic!] 

frågor till dem, på så sätt får du också lära dig mer om andra författare och epoker”. Att 

läsa varandras texter och ställa frågor till dem är en form av samarbete som är utmärkande 

för processdiskursen.  

En uppgift som består av flera mindre uppgifter och vars sammanlagda upplägg 

indikerar processdiskursen är Källkritik och referat (Bilaga 5). Rubrikerna till 

deluppgifterna visar att uppgiften som helhet är upplagd i enlighet med processdiskursen, 

eftersom varje deluppgift syftar till att eleverna lär sig att skriva referat i flera olika steg 

med målet att de till slut ska kunna klara av att självständigt skriva ett referat. Rubrikerna 

är följande: ”Övningar i källkritik”, ”Öva på att sammanfatta i ett referat”, ”Öva på 

referatmarkörer och citat”, ”Skriv ett eget referat” och slutligen ”Referatprov”. 

Rubrikerna visar sammantaget hur uppgiften konstruerats som en process med övning av 

de olika komponenter som ingår i referatskrivande. 

Möjligheten finns också att utkast med efterföljande feedback och bearbetning av 

text är underförstått och därmed inte uttryckligen skrivits in som en del av en uppgift av 

uppgiftskonstruktören och att det om så är fallet skulle det kunna vara fler uppgifter som 

ingår i processdiskursen, men det är en spekulation. Eftersom min undersökning enbart 

utgår från en av fyra dimensioner i Ivaničs (2004) modell skulle analysen eventuellt kunna 

se annorlunda ut om fler dimensioner av diskurserna hade undersökts. Den tredje 

dimensionen som inbegriper det som är karaktäristiskt för det som sker i den sociala 

kontexten, såsom undervisningssituationen skulle i fallet processdiskurs kunna bringa ljus 

över detaljer som redigering av text utifrån feedback som eventuellt inte syns i 

uppgiftskonstruktionen.  
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Ingen av de tolv uppgifterna kan i sin helhet kopplas till processdiskursen, men det går 

att utläsa inslag av den i fyra av uppgifterna i undersökningen. Styrningen i 

processdiskursen består i elevrespons som ytligt sett ser ut att innebära frihet, men där det 

under ytan finns både ramar och strukturer som reglerar arbetet.  

4.2.4 Genrediskurs  

Genrediskursen finns representerad i flera uppgifter och en av dem är Tiggarbrevet 

(Bilaga 1) som tydligt kan kopplas till genrediskursen, eftersom eleven enligt 

instruktionen förväntas reproducera en texttyp som tjänar ett visst syfte i en specifik 

kontext. Själva uppgiften presenteras som följer:  

Du vill komma över pengar från Kalle Karlsson. I vanliga fall skulle du inte tigga – det är 
under din värdighet och känns lite omoraliskt – men nu är situationen sådan att du behöver 
pengar. Därför måste du skriva ett trovärdigt tiggarbrev. (bilaga 1) 

Inledning: presentera dig som en påhittad person. Tänk på att skapa en trevlig stämning för 
att Kalle ska vilja läsa hela ditt brev! Gratulera till vinsten på lotteriet etc.  

Berättelse: nu gäller det att du. Vad du än berättar om, ska det syfta till att skapa sympati 
och medkänsla med hur du har det. Inga problem är för små, inga sjukdomar är för 
lindriga, inga ändamål du har med pengar är för futtiga – bre på ordentligt! De behov 
som du berättar om kan gälla dig, eller någon närstående person i familjen etc. Denna del ska 
ge en bakgrund till själva tiggandet – och till varför du självklart ska få pengar av Kalle! 
(Bilaga 1, Tiggarbrevet) 

I instruktionen uppmanas eleven att skriva en berättelse för att ”skapa sympati och 

medkänsla”, vilket kan kopplas till basgenren berättelse inom genrepedagogiken, som 

innebär att ”skapa inlevelse i ett händelseförlopp” (jfr Holmberg 2009:19). 

Uppgiftskonstruktören uppmanar eleven att ”bre på ordentligt” och vara övertygande i 

berättelsen i brevet, vilket ytterligare styrker kopplingen till genrepedagogiken. 

Skillnaden mellan genrepedagogikens och kreativitetsdiskursens definition av berättelse 

är att inom genrepedagogiken ligger det ett mottagarperspektiv inbäddat i att ”skapa 

inlevelse” som något som görs för läsarens skull, medan det inom kreativitetsdiskursens 

berättelse inte ses som viktigt med styrande detaljer som kontext och mottagare, istället 

är skribenten fri att skapa utifrån sina egna idéer. Den här delen av uppgiften kan också 

kopplas till genrepedagogikens interpersonella perspektiv genom att eleven uppmanas att 

med hjälp av sin berättelse skapa en relation mellan sig själv och läsaren (Holmberg 

2009:21). I samma citat som ovan, men med fokus på styrning så kan det urskiljas att 

instruktionen styr inte bara hur eleven ska presentera sig själv utan också innehållet vilket 

visas i följande citat: 

Berättelse: nu gäller det att du målar upp en bild av den situation du befinner dig i. Vad du 
än berättar om, ska det syfta till att skapa sympati och medkänsla med hur du har det. 
Inga problem är för små, inga sjukdomar är för lindriga, inga ändamål du har med 
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pengarna är för futtiga – bre på ordentligt! De behov som du berättar om kan gälla dig, 
eller någon närstående person i familjen etc. Denna del ska ge en bakgrund till själva 
tiggandet – och till varför du självklart ska få pengar av Kalle! (Bilaga 1, Tiggarbrevet) 

Berättelsen som följer efter inledningen ska enligt instruktionen i uppgiften ”ge en 

bakgrund till själva tiggandet”. Eleven får ett visst frirum att själv bestämma såsom 

huruvida berättelsen ska handla om eleven själv eller en närstående, men i övrigt har 

instruktionen fasta ramar där eleven uppmanas att skriva en påhittad och överdriven 

historia.  

Efter den inledande delen med berättelsen följer uppgiften en klassiskt upplagd 

disposition för argumenterande text enligt retorisk modell med följande rubriker: 

”Tes/huvudskäl till att du skriver”, ”Stödargument”, ”Motargument” och sist 

”Avslutning”. Under ”Stödargument” finns fler fraser som kan knytas till lämplighet i 

förhållande till texttypen argumentation: 

Stödargument: den här delen är till för att stödja huvudskälet till ditt brev – det vill säga att 
du tigger! Du kan upprepa och förtydliga något som du redan nämnt i ”berättelsen”, men 
du ska även försöka lägga till något ytterligare argument till varför just din sak är 
behjärtansvärd. (Bilaga 1, Tiggarbrevet)  

Exempel på sådana fraser är ”den här delen är till för att stödja huvudskälet till ditt brev” 

och ”Du kan upprepa och förtydliga något du redan nämnt i berättelsen”. Det är fraser 

som berättar och stödjer eleverna när de ska bygga upp en genretypisk argumentation. 

Stödargument faller också in under genrepedagogikens basgenre ställningstagande som 

har syftet att påverka andras åsikt eftersom uppgiften är att övertyga mottagaren om den 

behjärtansvärda bakgrunden och avsikten med brevskrivandet (Holmberg: 2009:19).  

I Tiggarbrevet lotsas och styrs eleven genom uppgiften med hjälp av olika 

stödstrukturer på ett sätt som knappast leder till att öka elevens förmåga att självständigt 

kunna genomföra en liknande skrivuppgift vid ett annat tillfälle (jfr Henning Loeb & 

Lumsden Wass 2014:76). Uppgiften lämnar lite utrymme för eget tänkande och den 

starka styrningen i uppgiften visar hur läraren försöker få eleven att ”säga rätt saker” 

(Carlgren 2010:213). Ett annat sätt att visa hur starkt styrande och normreglerade 

skrivuppgifter kan upplevas på olika sätt av olika individer beskriver Ask (2007) med 

hjälp av metaforerna tvångströja och stödkorsett som illustrerar hur en normreglerad 

uppgift kan innebära olika saker för olika elever. För den elev som är osäker i sitt 

skrivande kan en starkt styrd uppgift innebära trygghet och fungera som en stödkorsett, 

men en annan elev kan istället känna sig instängd som i en tvångströja av ett starkt reglerat 

skrivande (2007). Tiggarbrevet, där uppgiften är att skriva ett argumenterande brev, är 

också typiskt exempel på första kategorin av skrivuppgift i IEA-studien som vanligtvis 
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innebär brevskrivande och i vissa fall att också övertyga mottagaren om någonting och 

både ämne och mottagarperspektiv betonas (jfr Vähäpassi 1988). Tiggarbrevet stämmer 

in på samtliga kriterier för den typen av uppgift.  

 En annan uppgift som är karaktäristisk för genrediskursen är Skriv ett referat 

(Bilaga 9) eftersom den innehåller både en kontext och instruktion till att skriva ett referat. 

Precis som uppgiften Tiggarbrevet inleds den med en kontext, ett fiktivt scenario som ska 

leda till att eleven producerar en specifik texttyp: 

Scenario 

Du arbetar på Justitiedepartementet. Justitieminister Beatrice Ask har varit bortrest och 
mycket upptagen den senaste tiden. Därför har hon inte hunnit hänga med i den debatt som har 
uppstått kring vården av Thomas Quick/Sture Bergwall och den psykoterapeut som beskylls 
för att ha fått honom att minnas sådant som inte har hänt. De morddomar som Bergwall har 
fått har vilat på dessa förmodat falska minnen. Ask behöver snabbt kunna sätta sig in i debatten 
och du och några arbetskamrater får i uppdrag att skriva ett referat på ca 2000 tecken. Rubrik 
”Kontroversen kring Margit Norell” (Bilaga 9, Skriv ett referat) 

I citatet beskrivs scenariot relativt ingående och texttypen referat markeras med 

kursiverad stil. Skrivuppgiften Skriv ett referat faller därmed också under den tidigare 

genomförda IEA-studiens skrivuppgifter kategori II. I den kategorin ingår skrivuppgifter 

där eleven ska visa förmåga att organisera och omorganisera för att träna sig på att 

sammanfatta eller göra parafras där eleven utgår ifrån sin mottagarmedvetenhet (jfr 

Vähäpassi 1988). Precis en sådan uppgift är Skriv ett referat. Texten riktar sig till en fiktiv 

mottagare, i det här fallet justitieminister Beatrice Ask, till vilken en sammanfattning av 

ett större textmaterial ska genomföras. I uppgiften finns också andra tecken på 

genrediskursen, exempelvis att den visar att skrivundervisningen sker explicit: ”Vi talar 

om hur man skriver ett referat och hur man använder referatmarkörer”. I 

avslutningen av uppgiften sägs också att ”[t]ill er hjälp har ni genomgången av 

referatskrivande samt listan med referatmarkörer […] information som också antyder 

explicit skrivundervisning.  

 En annan uppgift om att skriva referat som också tydligt indikerar genrediskursen, 

men på ett annorlunda sätt, är Källkritik och referat (Bilaga 5). Den skiljer sig från den 

förra på så sätt att den inte innehåller någon given fiktiv kontext. Den innehåller däremot 

flera övningar som syftar till att eleverna ska lära sig de typiska dragen för referat. 

Övningarnas rubriker är följande: ”Övningar i källkritik”, Öva på att sammanfatta i ett 

referat” och ” Öva på referatmarkörer och citat”. Meningen är att eleverna själva, i 

enlighet med genrediskursen, ska kunna reproducera genren i det referatprov som läraren 

planerat in efter övningarna. I samma uppgift finns ett annat exempel som förstärker att 

uppgiften är ett exempel på genrediskursen eftersom texttypen nämns och samtidigt 
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kopplas den till pastorala tekniker i form av motiverande tillrop: ”Om du nu har följt 

instruktionen, har du skrivit en utredande text. Bravo!”.  

 I Om jag fick vända tiden (Bilaga 12) är uppgiften att skriva en artikel, vilket nämns 

redan i uppgiftens rubrik ”Artikel ’Om jag fick vända tiden’”. Benämningar av genre är 

typiskt för genrediskursen. Det finns också förslag som styr vilka ämnen artikeln skulle 

kunna ta upp i citatet som följer: 

Dagstidningen du jobbar på har en artikelserie som handlar om viktiga tillfällen i livet. 
Du får i uppdrag att göra en intervju med en person om till vilken tidpunkt i livet denna 
skulle vilja återvända och vad hen i så fall skulle göra. Det kan handla om att återuppleva 
något roligt eller att ställa något till rätta/göra något annorlunda/göra ett annat val. 
(Bilaga 12, Om jag fick vända tiden) 

Kännetecknande för genrepedagogiken är också att reproducera en genre som tjänar ett 

syfte i en specifik kontext. I den här uppgiften är genren artikel och kontexten en 

artikelserie i en dagstidning och eleven har rollen som journalist.  

I uppgiften Skriv ett referat (Bilaga 9) presenteras både en situation, ett uppdrag att 

intervjua en person, och en kontext, dagstidningen du jobbar på, vilket är typiskt för 

genrediskursen. I uppgiften finns fler uttryck för indikationer på genrediskursen genom 

uppräkning av tidningsartikelns olika beståndsdelar: 

Intervjua en klasskamrat och skriv artikeln. Kom ihåg artikelns olika delar: Rubrik, ingress, 
brödtext, pratminus och byline. (Bilaga 9, Skriv ett referat) 

Här omnämns genren artikel och eleverna påminns om att karaktäristiska drag för genren 

ska finnas med i texten. Med stöd av det ska eleven sedan kunna producera en genretypisk 

artikel.  

 Om jag fick vända tiden är inte den enda uppgift som handlar om att skriva en 

artikel. Det gör även i del 1 av uppgiften Att döda ett barn (Bilaga 2). Inledningsvis finns 

det instruktioner om hur skribenten bör förhålla sig till det innehåll som ska behandlas i 

artikeln, hur en nyhetsartikel lämpligen bör utformas samt vilka frågor den bör ge svar 

på. Samtliga dessa detaljer indikerar genrediskursen. Det finns exempelvis en instruktion 

om hur man skriver en ingress: 

I de flesta tidningar inleds artiklarna med en fetstilt ingress. Den korta ingressen ska göra 
läsaren nyfiken, den ska helst inte vara mer än 2-3 meningar. Ingressen svarar ofta på två eller 
tre av huvudfrågorna. (Bilaga 2, Att döda ett barn) 

Därefter följer själva uppgiftsformuleringen med fler detaljer som ytterligare stärker att 

uppgiften Att döda ett barn kan anknytas till genrediskursen. Detaljerna markeras i citatet 

nedan: 
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Uppgift: 

Skriv en nyhetsartikel om den händelse som utspelar sig i novellen Att döda ett barn. Artikeln 
ska vara skriven så att den skulle kunna publiceras i en dagstidning. Tänk på att vara 
objektiv och saklig och att svara på så många av de journalistiska frågorna som möjligt. 
Om någon information saknas i novellen (t.ex. om det är en flicka eller pojke som dödas eller 
var olyckan utspelar sig) så får du själv bestämma hur det ska vara. (Bilaga 2, Att döda ett 
barn) 

I citatet nämns genren nyhetsartikel och att artikeln ska vara skriven på ett sådant sätt att 

den kan publiceras i dagspressen, en uppmaning liknande de man ser i instruktionen till 

skrivuppgifter i det nationella provet. Eleven påminns också om att de journalistiska 

frågorna ”Vad?”, ”Var?”, ”När?”, ”Vem?”, ”Hur?” och ”Varför?” ska besvaras i artikeln. 

I samband med att de journalistiska frågorna räknas upp i ett instruktionsavsnitt står 

följande: ”En nyhetsartikel är ganska kortfattad, klar och konkret, dessutom svarar den 

ganska utförligt på de sex journalistiska frågorna” och det kan ses som en kommentar om 

lämplighet i förhållande till genren. De journalistiska frågorna kan också kopplas till det 

som kallas textuell betydelse inom genrepedagogiken eftersom svaren på dessa frågor 

leder till att olika slags samband såsom tidssamband och orsakssamband därigenom 

förklaras (jfr Holmberg 2009:21). 

  En uppgift som delvis kan kopplas till genrediskursen är En modern klassiker – 

eller inte?(Bilaga 7) där kontexten är en blogg som söker skribenter: 

En blogg som heter Bokmalen har startat ett tema där man söker efter ”moderna 
klassiker”, och bloggen söker också nya skribenter. (Bilaga 7, En modern klassiker – eller 
inte?)  

Genren som nämns är blogginlägg där det enligt instruktionen ska finnas med både 

ställningstaganden och argumentation: 

Skriv ditt blogginlägg. Presentera din bok (titel, författare, utgivningsår) och vad som gjorde 
att du tänkte att den här boken kanske skulle kunna vara/bli en ”modern klassiker” och därför 
du valde att läsa den. Ta ställning om du nu, efter att ha läst boken tycker att den håller 
”klassiker-klass”. Argumentera utförligt för din åsikt genom att ge exempel från din läsning. 
(Bilaga 7, En modern klassiker – eller inte?) 

Det finns däremot inte några instruktioner om vad som är karaktäristiskt för genren, varför 

uppgiften endast delvis kan kopplas till genrediskursen. Desto tydligare kan den kopplas 

till genrepedagogiken eftersom den innehåller skrivande av två olika basgenrer. 

”Presentera din bok och varför den kan komma att bli en framtida klassiker” innebär att 

skriva basgenren förklaring och ta ställning och argumentera innebär att skriva basgenren 

ställningstagande (Holmberg 2009:20). Slutligen, i den avslutande raden i uppgiften finns 

ett exempel på pastorala tekniker i form att ett motiverande tillrop: 
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Rubrik: En moderns klassiker? (eller något klatchigare [sic!] om du vill. Fånga läsaren?) 
(Bilaga 7, En modern klassiker – eller inte?) 

I den motiverande frasen ”Fånga läsaren” finns det både en uppmaning och ett inbäddat 

mottagarperspektiv. Den givna rubriken är ”En modern klassiker?”, men det lämnas ändå 

en öppning att välja en egen ”klatschigare” rubrik om eleven så vill.  

Skarva om din barndom (Bilaga 10) har också inslag av genrediskursen. Genren 

som nämns är novell och i uppgiftsformuleringen sägs följande: 

Du ska skriva en novell. Tanken är att du ska utgå från ett riktigt barndomsminne, men att du 
ska vrida till det. Kanske göra det lite mer drastiskt för att det ska bli 
spännande/roligt/sorgligt/berörande. Berättelsen ska alltså inte vara ”sann” utan vara 
skönlitteratur (något påhittat). (Bilaga 10, Skarva om din barndom)  

I citatet finns också referenser till lämplighet i förhållande till genren om vad eleven ska 

tänka på under sitt skrivarbete såsom att vrida till sanningen och göra berättelsen ”lite 

mer drastisk” och att berättelsen inte ska vara ”sann” utan ”påhittad”, vilket skulle kunna 

uppfattas som något motsägelsefullt och förvirrande eftersom eleven från början ska utgå 

från ett riktigt barndomsminne. Genrediskursens basgenrer berättelse och återberättelse 

kan också identifieras i uppgiften eftersom den går ut på att med inlevelse återge ett 

händelseförlopp (jfr Holmberg 2009:15). 

Även i uppgiften Vad är en klassiker? (Bilaga 11) finns det kopplingar till 

genrediskursen. Ordet referat nämns inte, men i uppgiftsformuleringen sägs: ”presentera 

bokens innehåll”, vilket antyder ett referat, om än lite enklare uttryckt. Följande mall 

över hur texten ska byggas upp finns också med i uppgiften:  

Arbetets olika delar: 

Du ska 

skriva en rubrik och inledning där du presenterar ditt arbete: vad du gjort och vad du tyckt varit 
intressant 

presentera bokens innehåll 

presentera författaren 

presentera den epok som författaren tillhör (antiken, medletiden [sic!] … osv) 

presentera dina egna tankar om innehållet och formen (form: språk, sätt boken är skriven på, 
ingår boken i någon genre…) 

ange vilka källor du använt (dvs ange var du hittat fakta). (Bilaga 11, Vad är en klassiker?) 

Mallen visar hur en text som den här byggs upp. För ytterligare stöd finns det också en 

exempeltext ”Du får exempel på hur ett färdigt arbete kan se ut”, vilket också är 

karaktäristiskt för genrediskursen. Genom att eleverna får tillgång till en förlaga får de 

möjlighet att ta till sig det karaktäristiska för texttypen. I uppgiften finns också inslag av 

pastorala tekniker i form av ett motiverande tillrop ”Jaha, om vi har rett ut det ;-) så är 



 
 

36 
 

det dags att börja läsa och jobba”, vilket återkommer i flera uppgifter med inslag av 

genrediskursen.  

 Sammanfattningsvis är genrediskursen ofta förekommande bland uppgifterna i 

studien och den återfinns i högre eller lägre grad i åtta av tolv uppgifter. Genrediskursen 

präglas av hög grad av styrning. Den består främst av normreglering, men även pastorala 

tekniker i form av motiverande tillrop och stöttande fraser. 

4.2.5 Social praktikdiskurs 

Det finns speciellt en uppgift bland materialet som kan kopplas till den sociala 

praktikdiskursen och det är Skriv ett referat (Bilaga 9). Uppgiften innehåller både referens 

till en händelse, en kontext, personer och en plats och allt det är typiskt för diskursen, 

vilket presenteras i följande scenario: 

Du arbetar på Justitiedepartementet. Justitieminister Beatrice Ask har varit bortrest och 
mycket upptagen den senaste tiden. Därför har hon inte hunnit hänga med den debatt som har 
uppstått kring vården av Thomas Quick/Sture Bergwall och den psykoterapeut som 
beskylls för att ha fått honom att minnas sådant som inte har hänt. De morddomar 
Bergwall har fått har vilat på dessa förmodat falska minnen. Ask behöver snabbt kunna sätta 
sig in i debatten och du och några arbetskamrater får i uppdrag att skriva ett referat på 
ca 2000 tecken. Rubrik ”Kontroversen kring Margit Norell” (Bilaga 9, Skriv ett referat) 

Händelsen är att en debatt har uppstått och att Beatrice Ask har missat denna. Det finns 

en simulerad autentisk kontext och plats utanför skolan som går ut på att eleven arbetar 

på Justitiedepartementet och har fått i uppdrag att uppdatera justitieministern i en fråga 

genom att skriva ett referat. Den här uppgiftskonstruktionen har flera likheter med 

nationella provet, men presentationen sker i en något omkastad form. I Skriv ett referat 

presenteras först en kontext och en skribentroll och slutligen en instruktion (jfr Borgström 

2014:12). Dock stämmer inte den här skribentrollen in på vare sig den 

självutnämnde/efterfrågade folkbildaren, den engagerade medborgaren, den engagerade 

kulturkonsumenten eller eleven som är typiska för nationella provet (Borgström 2014:21) 

utan skulle snarare kunna kallas en yrkesroll.  

 Uppgiften En modern klassiker eller inte? (Bilaga 7) har i likhet med Skriv ett 

referat en simulerad kontext samt referens till personer och händelser, vilket är typiskt 

för den sociala praktikdiskursen, vilket framgår av följande citat: 

En blogg som heter Bokmalen har startat ett tema där man söker efter ”moderna klassiker”, 
och bloggen söker också nya skribenter. Bloggens redaktör efterlyser inlägg som är 
välformulerade och tänkvärda. Du bestämmer dig för att skriva ett inlägg om en bok du 
har läst. (Bilaga 7, En modern klassiker – eller inte?) 

Den simulerade kontexten med bloggen Bokmalen kan ses både som social och kulturell 

kontext av det slag som framhålls och refereras till i den sociala praktikdiskursen. 
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Personen det refereras till i citatet är bloggens redaktör. I uppgiften finns också ett 

exempel på en skribentroll, den engagerade kulturkonsumenten (Borgström 2014:21) som 

har läst en bok och vill dela med sig till allmänheten via ett blogginlägg.  

 Liksom i uppgifterna Skriv ett referat och En modern klassiker – eller inte? finns 

det i Om jag fick vända tiden (Bilaga 12) en simulerad kontext, vilket framgår av följande 

citat: 

Dagstidningen du jobbar på har en artikelserie som handlar om viktiga tillfällen i livet. 
Du får i uppdrag att göra en intervju med en person om till vilken tidpunkt i livet denna skulle 
vilja återvända och vad hen i så fall skulle göra. (Bilaga 12, Om jag fick vända tiden) 

Den simulerade kontexten i uppgiften består av en dagstidningsredaktion som är mitt i 

arbetet med en artikelserie om viktiga tillfällen i livet. I denna uppgift, precis som i Skriv 

ett referat, finns en skribentroll som är en yrkesroll som inte stämmer in på de 

skribentroller som är vanliga i nationella provet.  

 En uppgift där mottagarmedvetenhet framhålls är Reklamanalys: tidningsannonser 

(Bilaga 6). Uppgiften är öppen i den meningen att eleven är fri att själv välja ämne. Eleven 

är också fri att välja bland de olika framställningssätten text, bild alternativt text och bild 

i kombination. Produkten kan också vara en idémall för en tänkt reklamfilm eller 

radioreklam och det visar följande citat:  

Nu när du analyserat minst en annons kan du säkert göra en egen reklamtext eller en idé om 
hur en produkt kan säljas. 

Gör en egen reklamannons med text och/eller bild och försök sälja din produkt. Du kan 
även göra en slags idémall för hur en tänkt reklamfilm eller radioreklam skulle kunna se 
ut (Bilaga 6, Reklamanalys: tidningsannonser) 

Citatet visar också att uppgiften saknar strikta ramar och kan ses som ett försök att låta 

eleven delta i en simulerad kontext och därigenom lära sig skriva eftersom explicit 

skrivundervisning varken syns eller antyds i uppgiften. 

 Även mottagarmedvetenhet är karaktäristiskt för den sociala praktikdiskursen, 

något som styrker att Reklamanalys: tidningsannonser kan knytas till denna diskurs. 

Uppgiftskonstruktören hänvisar inte till sig själv i egenskap av lärare utan i egenskap av 

konsument som kan ses i följande citat:  

Du får gärna rita/måla, klippa ut en bild osv och göra ett litet ”kollage” för att övertyga mig 
som konsument. (Bilaga 6, Reklamanalys: tidningsannonser) 

Den här uppgiften är ett exempel på den dubbelhet i kommunikationen som är typiskt för 

skolskrivande. Exemplet är intressant eftersom läraren refererar till sig själv som 

konsument och inte som lärare samtidigt som eleven vet att skrivuppgiften är underlag 

för lärarens bedömning (jfr Palmér 2013:17). Reklamanalys: tidningsannonser är också 
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ett exempel på en öppen uppgiftsformulering utan värdeladdade ord och låg grad av 

styrning. I jämförelse med litteraturuppgiften som presenteras i en studie av Johansson 

(2015) är Reklamanalys: tidningsannonser i förhållande till den ännu mer öppet 

formulerad. En viktig skillnad är att det helt saknas ramar och vägledning om uppgiftens 

omfattning i Reklamanalys: tidningsannonser.  

En överblick visar att den sociala praktikdiskursen förekommer i högre eller lägre 

grad i fyra av undersökningens tolv skrivuppgifter. Den styrning som kan identifieras i 

uppgifterna är skribentroller, men i övrigt präglas diskursen av låg grad av styrning och i 

något fall mer av frihet än styrning.  

4.2.6 Sociopolitisk diskurs 

Det finns fragment av den sociopolitiska diskursen i endast en av skrivuppgifterna i 

studien. I uppgiften Källkritik och referat (Bilaga 5) indikeras det i uppgiftsformuleringen 

att skrivundervisningen sker explicit, vilket är typiskt för den sociopolitiska diskursen: 

I detta arbetsområde får du arbeta med faktatexter. Du får lära dig att välja och granska källor 
samt att sammanställa och sammanfatta fakta på rätt sätt genom referat, källhänvisningar 
och citat. Vi kommer att ha noggranna genomgångar av hur det går till. (Bilaga 5, 
Källkritik och referat) 

I citatet sägs det att eleverna ska få lära sig att välja och granska källor samt att de kommer 

att få undervisning om hur det går till. Källkritik och referat består av flera deluppgifter 

och i en av dessa ingår att söka källor och avgöra huruvida dessa källor är bra eller dåliga: 

2. Bra och dåliga källor 

1. Arbeta gärna två och två. Ge er ut och surfa på Internet och leta reda på två 
exempel på bra och dåliga informationskällor om ett av nedanstående ämnen. 
Skriv upp adresserna och förklara varför webbplatserna du hittat är bra 
respektive dåliga. 

• strålning från elektronisk utrustning 

• islam 

• kärnkraft (Bilaga 5, Källkritik och referat) 

 
I uppgiften får eleverna enskilt eller tillsammans värdera olika webbplatser som de själva 

ska söka upp, vilket skulle kunna kopplas till den sociopolitiska diskursen.  

Den svaga representationen av den sociopolitiska diskursen syns också om man går 

tillbaka i tiden där en aspekt som framhålls i IEA-studien är att den mest försummade 

skrivuppgiftstypen i skolskrivande i allmänhet är den som riktar sig till sammanhang och 

situationer utanför skolan (Vähäpässi 1988:39). Den typen av uppgifter tycks fortfarande 

vara ovanliga. 
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Sammanfattningsvis är den sociopolitiska diskursen inte tydligt representerad i 

materialet och eftersom den endast finns indikerad i en av diskursen i uppgifterna är det 

svårt att tydligt utläsa någon form av styrning. Därmed inte sagt att det saknas styrning i 

den sociopolitiska diskursen, men att materialet inte möjliggör en sådan tolkning.  

4.2.7 Sammanfattning av skrivdidaktiska diskurser 

En överblick av fördelningen av studiens skrivuppgifter över diskurserna visar att alla 

diskurser utom en finns representerade. Det finns ingen skrivuppgift i studien som kan 

kopplas till den sociopolitiska diskursen och kreativitetsdiskursen är den som är starkast 

representerad bland uppgifterna. Resultatet stämmer överens med Ivaničs (2004: 226ff) 

uppfattning att de texter som används inom ramen för skrivundervisning sällan är 

heterogena och håller sig strikt inom en enskild diskurs samt att de flesta lärare har ett 

eklektiskt förhållningssätt till uppgiftskonstruktion. I likhet med Ivaničs forskning 

spänner skrivuppgifterna i den här studien vanligen över två eller flera diskurser. Av 

tabellen kan det utläsas att åtta av tolv uppgifter rör sig inom mer än en skrivdiskurs, 

vilket innebär att de skulle kunna kallas för skrivdidaktiska hybrider (jfr Palmér 2013).  

Några mönster som kan utläsas ur resultatet är bland annat att en kombination av 

kreativitetsdiskursen och genrediskursen förekommer i sex av studiens tolv uppgifter. En 

annan kombination som det finns flera exempel på är processdiskurs och genrediskurs 

som finns i fyra av tolv uppgifter. Tre av tolv uppgifter har inslag av färdighetsdiskursen 

och alla tre i kombination med kreativitetsdiskursen och genrediskursen. 

Processdiskursen tycks i den här undersökningen alltid förekomma i samband med 

genrediskursen och ibland i kombination med ytterligare någon diskurs, medan 

kreativitetsdiskursen figurerar både ensam, men också förekommer i kombination med 

vilken som helst av de övriga diskurserna. Samtliga tre uppgifter som endast kan kopplas 

till en diskurs tillhör alla kreativitetsdiskursen. I tre av studiens uppgifter finns det inslag 

av tre olika diskurser och i en av uppgifterna finns det inslag av fem diskurser.   

4.2.8 Sammanfattning styrning 

En sammanfattning av styrningen i studiens skrivuppgifter visar att vissa sätt att styra 

elever i skrivuppgifter hänger ihop med vissa diskurser och därför inte kan ses som en 

effekt av den enskilde lärarens personlighet eller invanda sätt att skapa uppgifter; istället 

skulle de olika sätten att styra i skrivuppgifter inom en viss diskurs kunna ses som en 

del av själva diskursen.  
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 Färdighets-

diskurs 

Kreativitets- 

diskurs 

Process- 

diskurs 

Genre- 

diskurs 

Social 

praktik-  

diskurs 

Socio- 

politisk 

diskurs 

Pastorala 

tekniker 

 
X 

 
X 

  

Norm- 

reglering 
X X 

    

Lotsning 

 
X 

  
X 

  

Skribent- 

roller 
 X 

 
 X 

 

Elev- 

respons 
  X   

 

Tablå 6 Fördelningen av styrning inom de skrivdidaktiska diskurserna.  

Uppställningen ovan visar att sammanfattningsvis innebär de olika skrivdidaktiska 

diskurserna olika former av styrning. I färdighetsdiskursen som är en styrande diskurs 

finns både normreglering och lotsning, medan kreativitetsdiskursen är starkt präglad av 

pastorala tekniker och inslag av skribentroller. Styrningen i processdiskursen består av 

elevrespons som på ytan ser ut att vara en frihet, men som istället är en dold form av 

styrning. Inom genrediskursen består styrningen av lotsning och pastorala tekniker. 

Typiskt för styrningen i den sociala praktikdiskursen är skribentroller. 
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5 Diskussion 
Jag undersöker i den här studien hur lärare förvaltar friheten i ämnesplanen när de skapar 

skrivuppgifter avsedda för kursen Svenska 1. För att genomföra undersökningen används 

Ivaničs (2004) ramverk för skrivdidaktiska diskurser. Syftet med studien är att undersöka 

vilka skrivdidaktiska diskurser som kan urskiljas i lärares uppgiftsformuleringar i tolv 

olika skrivuppgifter samt huruvida det finns något samband mellan graden av styrning i 

lärarnas uppgiftsformuleringar i förhållande till de skrivdidaktiska diskurserna.  

Undersökningen visar att lärares sätt att konstruera skrivuppgifter kan se olika ut. 

Övervägande del av uppgifterna i studien har också inslag av fler än en diskurs och upp 

till fyra diskurser finns representerade i en och samma uppgift. Det blir synligt vilka 

diskurser som oftast förekommer i en och samma uppgift: genrediskursen ihop med 

kreativitetsdiskursen är en sådan kombination, liksom färdighetsdiskursen i kombination 

med kreativitetsdiskursen och genrediskursen samt processdiskursen tillsammans med 

genrediskursen. Det innebär också att övervägande delen av uppgifterna i undersökningen 

är så kallade skrivdidaktiska hybrider (jfr Palmér 2013:65). Att flera av uppgifterna är 

hybrider kan tolkas som att lärare oftast har en bred kunskapssyn i fråga om skrivande 

(jfr Liberg 2009:16). 

Mångfalden och variationen bland uppgifterna visar sig exempelvis i uppgifternas 

omfattning, ämnen att skriva om och hur mycket läraren styr med hjälp av instruktioner. 

Sett ur ett elevperspektiv visar sig också ett litet utsnitt av den verklighet de elever som 

läser kursen Svenska 1 kan möta i form av skrivuppgifter. I det som kan kallas 

inkulturation (jfr Parmenius Svärd 2008) i svenskundervisningen varav skrivträningen är 

en viktig del, blir eleverna aktörer som har att förhålla sig till de uppgifter läraren 

presenterar. Spridningen i studiens urval av skrivuppgifter visar något av den komplexa 

verklighet som elever kan möta och tvingas förhålla sig till i svenskundervisningen i 

gymnasieskolan. 

Undersökningen visar att kreativitetsdiskursen är överrepresenterad bland 

uppgifterna, trots att den har lite utrymme i ämnesplanen. Det blir tydligt genom 

dominansen av berättande inslag och efterfrågande av personliga åsikter i flertalet av 

uppgiftskonstruktionerna. I Svenska 1 kan det möjligen vara rimligt att 

kreativitetsdiskursen är stark, men det är ändå tveksamt i efterföljande kurser och i 

förhållande till högre utbildning eftersom det är andra förmågor när det gäller skrivande 

som efterfrågas där. Bristen på stöd i ämnesplanen för Svenska 1 när det gäller 

kreativitetsdiskursen kan också leda till att det inte är säkert att alla uppgifterna i 
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undersökningen gör det möjligt för eleverna att nå kunskapskraven i kursen. Det riskerar 

i förlängningen också att leda till att de elever som inkulturerats i den här typen av 

skrivande där de lär sig att alltid utgå från sig själva när de arbetar med en skrivuppgift 

kan få problem i skrivandet när de når högre utbildning (jfr Parmenius Svärd 2008, 

Forsberg 2012). Resultatet visar också att den sociopolitiska diskursen är svagt 

representerad och endast finns med i en enda av studiens uppgifter, vilket innebär en brist 

på ett demokratiskt elevperspektiv bland uppgifterna i materialet. Uppgifter som riktar 

sig till verkliga mottagare utanför skolan finns inte heller bland uppgifterna i materialet, 

men däremot finns det ett flertal uppgifter med fiktiva mottagare.  

Det finns en koppling mellan vilka strategier för styrning lärare använder sig av i 

sina skrivuppgifter i förhållande till vilken eller vilka diskurser själva skrivuppgiften rör 

sig inom. Den i undersökningen dominerande kreativitetsdiskursen är till exempel starkt 

präglad av pastorala tekniker. Begreppet kreativitet indikerar frihet, men skenet bedrar 

och istället visar resultatet i undersökningen att skrivandet inom kreativitetsdiskursen är 

starkt styrt av bland annat ”skolbikten” och den form av makt och styrande som benämns 

pastoral makt (Permer & Permer 2002). Kreativitetsdiskursen och pastorala tekniker har 

det gemensamt att eleven uppmanas att dela med sig av sig själv och sina egna tankar och 

erfarenheter. Den pastorala makten kan vara en positiv kraft i bemärkelsen att ju mer 

information läraren har om eleven ju mer kan undervisning och uppgifter anpassas efter 

dennes behov. Men man kan fråga sig hur mycket en lärare egentligen måste veta om sina 

elever för att kunna genomföra god undervisning. Risken med pastoral makt kan vara att 

läraren får alltför stor insyn i sina elevers liv och privata åsikter, långt mer än lärarrollen 

egentligen kräver. Utifrån det perspektivet är det intressant att kreativitetsdiskursen är 

vanlig bland de lärare som har konstruerat uppgifterna i den här studien. Det tyder på att 

lärare medvetet eller omedvetet ofta har en omotiverat stor insyn i sina elevers privatliv 

och vetskap om elevernas åsikter i olika frågor.  

Merparten av undersökningens skrivuppgifter är skrivdidaktiska hybrider med 

inslag av flera diskurser. Vissa av diskurserna tycks följas åt bland uppgifterna i 

undersökningen som exempelvis genrediskursen och kreativitetsdiskursen. Flera av 

uppgifterna i studien har inslag av genrediskursen, och de präglas ofta av styrning med 

många måsten för eleven att följa i sitt skrivande. Enligt Holmberg (2009:24) har 

genrepedagogiken fått en del kritik för sitt fokus på normer, struktur och språk. Kanske 

är det i syfte att mjuka upp styrningen som uppgifterna i genrediskursen ofta innehåller 
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motiverande tillrop, men då ska man komma ihåg att också dessa är styrning i form av 

pastoral makt.  

I denna studie visar sig genrediskursen aldrig förekomma ensam, utan det finns 

alltid inslag av ytterligare en eller flera diskurser i dessa uppgifter, exempelvis 

kreativitetsdiskursen och färdighetsdiskursen. De tre uppgifterna med inslag av 

färdighetsdiskursen domineras alla av genrediskursen. Det som uttalat styrs i vissa 

skrivsituationer är detaljer som innehåll, ämnesval, disposition och tonen i förhållande till 

mottagaren. Uppgifterna som domineras av genrediskursen och färdighetsdiskursen visar 

sig vara starkt styrande. En uppgift som särskilt utmärker sig som styrande är 

Tiggarbrevet (bilaga 1), vilken kan knytas till lotsning och metaforen tvångströja (jfr Ask 

2007:169, Henning Loeb & Lumsden Wass 2014:76). De överdrivna stödstrukturerna i 

uppgiften innebär stöd och hjälp för eleven, men lämnar få öppningar för egen 

tankeverksamhet och skulle därför kunna upplevas som en tvångströja av vissa elever (jfr 

Ask 2007:169). Uppgiften är näst intill löst innan eleven ens har hunnit påbörja 

skrivandet, vilket för tankarna till begreppet lotsning, och det är tveksamt om elevens 

kompetens att klara av en liknande skrivuppgift egentligen ökar med utgångspunkt i den 

här uppgiften (jfr Henning Loeb & Lumsden Wass 2014:76). Stort fokus på det 

genretypiska i studiens uppgifter visar också genrepedagogikens genomslag i den svenska 

skolan. Även om genrepedagogiken och genrediskursen inte är synonyma så har de en 

hel del gemensamt. Genrepedagogiken är omfattande och har inslag av flera av de 

skrivdidaktiska diskurserna förutom genrediskursen, såsom färdighetsdiskursen, 

kreativitetsdiskursen och den sociala praktikdiskursen.  

Till skillnad från kreativitetsdiskursen och genrediskursen syns få inslag av 

processdiskursen bland uppgifterna. När det gäller processdiskursen så kan det inte 

skönjas något speciellt mönster, utan den tycks kunna förekomma tillsammans med 

vilken som helst av de övriga skrivdidaktiska diskurserna. Anledningen till att det finns 

så få inslag av processdiskursen skulle kunna vara att vissa delar av arbetet i samband 

med skrivuppgiften inte finns nedskrivet i uppgiftsformuleringen och därmed hamnar 

utanför min studie. Resultatet av studien skulle kanske sett annorlunda ut om också den 

tredje dimensionen av diskurs, som omfattar det karaktäristiska för det som sker i den 

sociala kontexten, hade inbegripits i studien. Det finns ändå några uppgifter som kan 

kopplas till processdiskursen eftersom de har inslag av samarbete elever emellan och 

kamratrespons. Kamratrespons är intressant när det gäller styrning eftersom den innebär 

en viss förskjutning av makt från lärare till elev. Det kan låta enkelt och verka fritt, men 
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det är en skenbar frihet för eleverna, och i själva verket är det en mycket styrd verksamhet. 

Elevrespons handlar alltså mer om styrning än om frihet (jfr Løkensgard Hoel 2001). 

Bland uppgifterna med inslag av processdiskursen i denna undersökning syntes det dock 

inte några regler eller strukturer för elevresponsen, men det finns en möjlighet att eleverna 

fått sådana instruktioner separat. 

Den sociala praktikdiskursen finns det också inslag av i några av skrivuppgifterna. 

Den präglas av spelregler där det förutsätts att eleverna ska klara av att skriva utifrån ett 

låtsat mottagarperspektiv, och de förväntas också vara beredda att gå in i olika former av 

skribentroller (Bergman 2007). Denna dubbelhet i kommunikationen syns ofta i den 

sociala praktikdiskursen, och i undersökningens uppgifter är det uteslutande läraren som 

är den primära mottagaren av texten. Det innebär visserligen som Palmér (2013) säger att 

båda kommunikationssituationerna blir underlag för lärarens bedömning, men det är värt 

att komma ihåg att det för vissa elever kan innebära vissa svårigheter att låtsas. Den 

sociala praktikdiskursen kan också kopplas till en annan aspekt i undersökningen, som är 

att flera skrivuppgifter helt eller delvis imiterar nationella provets uppgiftskonstruktion 

där just skribentrollen är en av spelreglerna. Att lärarna i sina skrivuppgifter imiterar 

nationella provet kan ses som en bekräftelse på att nationella provet är starkt styrande för 

hur skrivandet i gymnasieskolans svenskämne utformas (jfr Parmenius Svärd 2008:33f). 

Att uppgiftskonstruktionerna liknar nationella provet kan givetvis vara lärarens tanke i 

syfte att förbereda eleverna för just den skrivsituationen.  

Det är tydligt i flera av uppgifterna att lärarna har lagt ner stor möda på och är måna 

om att försöka skapa intressanta och relevanta skrivuppgifter till sina elever, men frågan 

kan ändå ställas varför lärare ägnar tidskrävande arbete att skriva egna läromedelsavsnitt 

i uppgifterna (jfr Biggs & Tang 2007:99). Det skulle kunna vara så att de inte litar på de 

läromedel som finns tillgängliga, eller kanske saknar de läromedel på grund av att skolan 

har brist på medel för att köpa in sådana. En annan möjlig förklaring är att de finner nöje 

och mening i att skapa egna uppgifter. Det borde oavsett vara både tidsödande och 

krävande att skriva långa uppgifter där allt eleven behöver veta finns med.  

I IEA-studiens uppgiftskonstruktioner (Vähäpassi 1988:30) finns det uppgiftstyper 

som kan knytas till kreativitetsdiskursen, och det framhålls att vid konstruktionen av 

studiens skrivuppgifter eftersträvade provkonstruktörerna att hålla uppgiftens innehåll 

inom elevernas förmodade erfarenhetsvärld. Även i uppgifter som vid en första anblick 

tycks lämna frihet i skrivandet är det som lämnas fritt i uppgifterna ofta skenbart fritt. 

Friheten är istället förenad med villkor som begränsar oberoendet i skrivsituationen. 
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Uppgifter som domineras av kreativitetsdiskursen tenderar att vara friare hållna än övriga 

uppgifter i studien. Dock kan det ändå finnas en dold styrning av regler och normer som 

inte syns i själva uppgiften, utan snarare handlar om lärarens outtalade förväntningar 

(Parmenius Svärd 2008). Det är sannolikt vanligare i friare hållna uppgifter än i de 

uppgifter som är av mer styrande karaktär.  

Friheten i ämnesplanen ger lärare utrymme att skapa ett brett spektrum av egna 

skrivuppgifter och min studie visar att så också sker. Beträffande skrivuppgifterna i denna 

undersökning är det sannolikt så att eftersom lärarna har delat sina uppgifter i olika forum 

är de förmodligen nöjda med utformningen av dem. Skrivuppgifternas utformning speglar 

också lärares föreställningar om hur skrivträning bör genomföras. Själva 

uppgiftskonstruktionerna är inte oviktiga, eftersom de har en avgörande inverkan på 

elevernas texter och är en viktig pusselbit som inte heller får glömmas bort vid analys av 

elevtexter. Lärarnas medvetenhet om styrning i uppgiftskonstruktioner kan också höjas 

eftersom styrningen är kopplad till ett maktutövande som inte bör ske oreflekterat. Det 

blir tydligt i min studie att när man undersöker närmare vad som döljer sig under ytan i 

lärares skrivuppgifter framkommer information både om lärares föreställningar om 

skrivande, och om hur lärare styr elevernas skrivande i sina skrivuppgifter.  

5.1 Vidare forskning 

Denna studie visar att det är möjligt att kategorisera svensklärares skrivuppgifter utifrån 

Ivaničs ramverk för skrivdidaktiska diskurser. De skrivdidaktiska diskurserna täcker 

däremot inte in de olika strategier för styrning och makt som lärare använder i sina 

uppgiftskonstruktioner. Eftersom de olika strategierna i sin tur tycks vara tätt 

sammankopplade med specifika skrivdidaktiska diskurser är det ett resultat som skulle 

kunna vara användbart för lärare som vill granska sina uppgiftskonstruktioner.  

Resultatet i studien väcker frågor som skulle kunna vara intressanta att undersöka 

vidare. Undersökningen av lärares skrivuppgifter kan breddas för att inkorporera fler 

dimensioner ur Ivaničs ramverk för skrivdidaktiska diskurser. Då skulle exempelvis den 

tredje dimensionen ”event” vara intressant, eftersom den inbegriper sådant som är 

karaktäristiskt för det som sker i den närmast omgivande sociala kontexten där 

skrivuppgifterna används. 
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Bilaga 1  
 

SKRIVA TIGGARBREV!  
(www.lektion.se) 
 

SCENARIO:  

Kalle Karlsson har vunnit en stor summa pengar på ett lotteri. Det är så mycket pengar att det till och med har skrivits 

i tidningar om den stora vinsten. I intervjun antyds att Kalle, som är en enkel person, kan tänka sig att skänka bort 

pengar. Han tycker att det är mer än nog: han har ingen familj, inga särskilda drömmar om att resa eller köpa saker etc. 

 

UPPGIFT:  

Du vill komma över pengar från Kalle Karlsson. I vanliga fall skulle du inte tigga – det är under din värdighet och 

känns lite omoraliskt – men nu är situationen sådan att du behöver pengar. Därför måste du skriva ett trovärdigt 

tiggarbrev. 

 

DISPOSITION 

Inledning: presentera dig som en påhittad person. Tänk på att skapa en trevlig stämning för att Kalle ska vilja läsa hela 

ditt brev! Gratulera till vinsten på lotteriet etc. 

 

Berättelse: nu gäller det att du målar upp en bild av den situation du befinner dig i. Vad du än berättar om, ska det syfta 

till att skapa sympati och medkänsla med hur du har det. Inga problem är för små, inga sjukdomar är för lindriga, inga 

ändamål du har med pengarna är för futtiga – bre på ordentligt! De behov som du berättar om kan gälla dig, eller någon 

närstående person i familjen etc. Denna del ska ge en bakgrund till själva tiggandet – och till varför du självklart ska få 

pengar av Kalle! 

 

Tes/huvudskäl till att du skriver: när du har gett bakgrunden i din ”berättelse” är det dags att skriva det du vill med ditt 

brev. Ja, du vill tigga pengar, men du måste göra det på ett ”snyggt” sätt, helst så att Kalle själv ska börja tänka: ”Här 

måste jag nog bidra med en summa”! Hur mycket har du tänkt dig? Var noga med att hålla Kalle på gott humör. 

 

Stödargument: den här delen är till för att stödja huvudskälet till ditt brev – det vill säga att du tigger! Du kan upprepa 

och förtydliga något som du redan har nämnt i ”berättelsen”, men du ska även försöka att lägga till något ytterligare 

argument till varför just din sak är särskilt behjärtansvärd. 

 

Motargument: tänk efter, vad skulle det kunna finnas för kritik eller invändning mot det du hittills har skrivit? Det är 

säkert många som vill ha pengar av Kalle och risken finns att något du formulerar väcker misstankar om att du ”bara 

tigger”! Skriv om det och bemöt detta motargument. 

 

Avslutning: sammanfatta ditt brev och avsluta i en artig ton där du kanske återanknyter till inledningen. Allra sist 

skriver du ”Med vänliga hälsningar” samt ditt påhittade namn. 

 

OBS: SKRIV DITT RIKTIGA NAMN PÅ BREVET SÅ ATT JAG VET ATT DET ÄR DU SOM SKRIVIT! 
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Bilaga 2 
 

Att döda ett barn 
 
(www.lektion.se) 
 
Efter att du har läst och jobbat med novellen Att döda ett barn ska du skriva två olika uppgifter. För att skriva dessa 
krävs att du anpassar din stil till uppgiften. 
 
1. Nyhetsartikel 

 
En nyhetsartikel ska sakligt skildra dagsaktuell information om en händelse eller en person. Redogörelsen ska vara så 
objektiv och korrekt som möjligt, däremot bör det inte finnas några personliga kommentarer eller värdeladdade ord 
utan läsarna ska själva kunna ta ställning och tycka till. 
 
Nyhetsartikeln har rubrik och ofta en bild med bildtext. Många artiklar har även en faktaruta eller tabell i anslutning 
till texten. 
 
En nyhetsartikel är ganska kortfattad, klar och konkret, dessutom svarar den ganska utförligt på de sex journalistiska 
frågorna: 
 
•Vad? Berättar vad som hände eller sammanfattar det viktigaste. 
•Var? Beskriver platsen. 
• När? Anger tidpunkt. 
•Vem? Talar om vilka personer som var inblandade eller vem artikeln handlar om. Eventuellt har journalisten 
spränga in några rader med frågor och svar eller kort sammanfatta material från personer den har intervjuat. 
• Hur? Berättar hur det gick till och vad händelsen ledde till. 
•Varför? Förklarar händelsen. 
 
I de flesta tidningar inleds artiklarna med en fetstilt ingress. Den korta ingressen ska göra läsaren nyfiken, den ska 
helst inte vara mer än 2-3 meningar. Ingressen svarar ofta på två eller tre av huvudfrågorna. 
 
 
Uppgift: 
Skriv en nyhetsartikel om den händelse som utspelar sig i novellen Att döda ett barn. Artikeln ska vara skriven så att 
den skulle kunna publiceras i en dagstidning. Tänk på att vara objektiv och saklig och att svara på så många av de 
journalistiska frågorna som möjligt. Om någon information saknas i novellen (t.ex. om det är en flicka eller pojke 
som dödas eller var olyckan utspelar sig) så får du själv bestämma hur det ska vara. 
 
2. Dagbok 
Läs novellen Att döda ett barn och sätt dig in i antingen förarens eller förarens flickväns situation. Skriv därefter 
denne persons dagboksinlägg där du reflekterar kring händelserna i novellen. Berätta inte bara om det som har hänt 
utan hur du tänker på det som inträffat, vilka känslor som har infunnit sig hos dig och hur händelserna kommer att 
påverka dig. 
 
1-2 dataskrivna sidor, 1½ radavstånd 
 
Kunskapskrav 
 
E – Din text är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till situationen (dagbok/artikel). Språket är 
i huvudsak korrekt och du skiljer på talat och skrivet språk. Du visar att du förstått novellen och du kan formulera 
egna tankar kring det du läst. 
 
C – Din text har en tydlig disposition samt är anpassad till situationen. Du skriver i huvudsak korrekt där 
tankegången klart framgår, ditt språk är varierat och delvis välformulerat. Du visar att du förstått novellen och i din 
text lyfter du fram det viktigaste. 
 
A – Din text är väldisponerad och anpassad till situationen. Du är träffsäker i ditt språkliga uttryck och du skriver 
engagerande och berörande. Du lyfter fram huvudtanken i den lästa novellen och ger nya, relevanta perspektiv. 

  



 
 

III 
 

Bilaga 3 
 

Tankar för dagen 
 
(personligt nätverk) 
 
Det finns ett program som heter ’Tankar för dagen’ och går tidigt på morgonen i P1. 
Du hittar flera sådana program om du går in på www.sr.se och letar i P1:s Program A – Ö. 
Programmet är alltid max 5 min långt. Det innehåller för det mesta lite musik samt några personliga ord, 
ibland men inte alltid med religiös anknytning. Ofta är det mycket personliga tankar. 
 
Din uppgift blir att skriva några sådana personliga tankar.  
 
Programmet ska börja med en musiksnutt, en introduktion på kanske 30 – 45 sek. Samt avslutas med en 
musiksnutt av samma längd. 
Det betyder att dina tankar ska omfatta maximalt fyra minuter som ska läsas. 
Träna hemma när du börjar få ned lite text.  
 
 
 
Har du brist på fantasi vad du ska skriva om? Lyssna på några ’Tankar för dagen’ så kan du få inspiration 
så att du kan skriva. 
 
 
 
Här några dåliga/bra förslag på ämnen att skriva om 
 
 
Djur och människor bör ha samma rättigheter 
Vad betyder väl en rondellhund? 
Idrott är det tråkigaste/roligaste som finns att titta på 
Jag älskar/hatar Tv-serier 
Pengar är roten till allt ont 
Den förtryckta kvinnan 
Det behövs fler kvinnliga chefer 
När jag blev riktigt illa behandlad 
Min familj är det bästa som finns 
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Bilaga 4 
 
Hagamannen 
(personligt nätverk) 
 
Tid 70 min 
 
www.sr.se 
Gå in på 

• P3  
• Dokumentärer  
• Arkivet 
• 2009  
• Hagamannen 

 
 
Lyssna på dokumentären om den så kallade ’Hagamannen’. 
 
Leta på Nätet t ex Google på ordet Hagamannen. 
 
Gör anteckningar både när du hör dokumentären och när du letar på nätet. 
 

1. Vad var det som hände? Berätta hela händelseförloppet. (minst en halv sida) 
2. Vilka var offren? 
3. Ge ex på vad offren säger i programmet. 
4. Hur reagerade männen i staden? 
5. Varför fick man inte fast Hagamannen på lång tid? 
6. Gå in på https://www.flashback.org/t277567 och titta på Flashback vad folk skriver redan från 

början. Hoppa framåt i texten, annars tar det ett år att läsa, det finns mängder att läsa – Vad säger 
folk på Flashback? Berätta utförligt. 

7. Vem var egentligen Hagamannen? Hur levde han i vardagslivet? Gör en längre beskrivning av 
honom som du ser honom framför dig.  

8. Hur kan en sån här person uppstå i vårt samhälle? Berätta om dina åsikter. 
9. Skriv en uppsats. Här har du ämnet: 

 
En stad i skräck 
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Bilaga 5 
Källkritik och referat 

(Svensklärarföreningens facebooksida) 
 
I detta arbetsområde får du arbeta med faktatexter. Du får lära dig att välja och granska källor samt att sammanställa 
och sammanfatta fakta på rätt sätt genom referat, källhänvisningar och citat. Vi kommer att ha noggranna 
genomgångar av hur det går till. I detta dokument finns all information du behöver, men fråga om det är något du inte 
förstår. 
 

Vad bedöms och hur? 

I följande situationer kommer jag att bedöma dina kunskaper: 
1. Muntlig redovisning 
2. Gemensamma muntliga diskussioner 
3. Skriftliga uppgifter enskilt och i par 
4. Referatprov 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper efter följande förmågor: 
• Du värderar och granskar kritiskt källor med säkerhet 
• Du uttrycker i diskussioner dina egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt och med säkerhet 
• Du läser, reflekterar över och sammanfattar texter 
• Du lyfter fram huvudtanken och ger nya, relevanta perspektiv på det du har läst 
• Du anpassar ditt språk till situationen 
• Ditt språk är ledigt, varierat och innehåller goda formuleringar 
• Du citerar och refererar i stort sett på ett korrekt sätt 

 
Övningar i källkritik 

1. Väv in en lögn.  

Leta rätt på en artikel/nyhet/notis och förbered en muntlig sammanfattning av innehållet. Håll dig till de fakta som 
finns i texten men väv dessutom in en någorlunda trovärdig lögn. Varje elev gör sin presentation, med korrekt 
källhänvisning, och övriga i klassen ska försöka gissa vad som inte är sant. 
 
2. Bra och dåliga källor 

1. Arbeta gärna två och två. Ge er ut och surfa på Internet och leta reda på två exempel på bra och två 
exempel på dåliga informationskällor om ett av nedanstående ämnen. Skriv upp adresserna och 
förklara varför webbplatserna du hittat är bra respektive dåliga.  

• strålning från elektronisk utrustning 
• islam 
• kärnkraft 

2. Gå in på http://www.faktabanken.nu/ 
• Vilket är ert spontana intryck av sidan? Rörigt, färgglatt, sterilt, osv.  
• Vad är syftet? Vad vill man? Är syftet tydligt, otydligt eller maskerat?  
• Tror ni på materialet? Verkar det vara sant? Varför/varför inte?  
• Ser ni tydligt vem som är utgivare? Vad vet ni om utgivaren?  
• När har materialet på sidan publicerats eller uppdaterats senast? 

Gå in på http://www.bgf.nu/faktabanken/ och gör samma sak som ovan. 
Diskutera och anteckna vad ni kommer fram till! 
 

Öva på att sammanfatta i ett referat 

3. Sammanfatta en film 

Skapa ett nytt dokument som du kallar Referat. Jobba två och två. Tänk på en film som ni har sett båda två. Skriv var 
och en fem rubriker som beskriver de fem viktigaste händelserna. Fyll på med kort information under varje rubrik. 
Läs upp för varandra och jämför. 
 
4. Sammanfatta en artikel. 

Artikeln här nedan innehåller drygt 150 ord. Korta ned den till en tredjedel, alltså ca 50 ord. Arbeta så här: 
• Läs texten noga. 
• Välj ut och anteckna stödord på ett separat papper. 
• Skriv en sammanhängande sammanfattning på cirka 50 ord. 

 
 



 
 

VI 
 

Under torsdagen skulle ett ärende om grova vapenbrott avgöras i tingsrätten i Halmstad. Eftersom det fanns kopplingar 

till organiserad brottslighet i fallet, beslutade polisen om ökad säkerhetskontroll runt domstolsbyggnaden och på den 

närliggande Södra Vägen. Detta drabbade den kvinnliga domare, som var tänkt att sitta som domare i rättegången. 

Hon fick blåsa i polisen sållningsinstrument. Förvånat kunde poliserna konstatera att kvinnan hade en alkoholhalt i 

utandningsluften som passerade gränsen för rattfylleri. Enligt uppgift till GP visade mätaren 0,4 promille.  

En timme senare, klockan 10.30, meddelade tingsrättens chef, lagman Jan Warén, i högtalarna att rättegången var 

inställd. ”Med hänsyn till säkerhetsläget inför förhandlingen har jag fattat beslutet ytterligare undersökningar bör 

göras för att säkerheten vidd förhandlingen ska kunna tillgodoses”, sade Warén enligt Hallands Nyheter.  

På Hallandspostens fråga om hur det kunde hända, svarar kvinnan: 

Det måste ha blivit lite för mycket igår (onsdag).  

Hon fortsätter: 

Klart att det inte är roligt. Det är förfärligt. Det ska inte hända igen.  

 
Öva på referatmarkörer och citat 

 

Välj och läs två av de länkade artiklarna: 

• http://fof.se/tidning/2011/1/karismatisk-till-dods 
• http://www.byggnadsarbetaren.se/bodsnack/infor-8-timmars-arbetsdag-/ 
• Datorspel på gott och ont, s 11: 

http://www.1177.se/Dokument/Stockholms_lan/Tidningen/2011/Tidningen_Vardguiden.2011.2.pdf 
• Två och en halv dag i säljbranschen, s 3: http://www.e-

magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=2f5jbp05&gInitPage=3 
• De tre sista styckena ur artikeln: http://spraktidningen.se/artiklar/2009/12/intensiv-ordvaxling-kraver-kansla 
• http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/recensioner/article11572068.ab 

1. Skriv förslag på hur du skulle kunna inleda ett referat på de två texterna. De ska inte vara längre 
än ett par meningar. De ska innehålla varsin fullständig källhänvisning. 

2. Ge exempel på de båda texterna med hjälp av citat, ett kort citat från den ena och ett blockcitat 
från den andra texten. 
 

Skriv ett eget referat 

6. Sammanställ tre filmrecensioner 

Leta rätt på tre recensioner av samma film. Börja med en källförteckning. Skriv i Drivemappen. Kalla dokumentet för 
filmens namn. 

1. Planera genom att jämföra olika teman, t.ex. skådespelarnas insats, hur miljön beskrivs, betyget 
på filmen (och vad det beror på). Tänk igenom och gör en kladd på ett papper. 

2. Skriv först en inledning där du presenterar recensionerna och gör källhänvisningar till dem. 
Därefter talar du om att du ska undersöka hur man har upplevt filmen med hjälp av tre olika 
recensioner. 

3. Sedan kommer avhandlingen i din text. Detta är det längsta stycket i texten. Här utgår du från 
dina teman och skriver ner din jämförelse mellan de olika recensionerna. Varje gång du nämner 
en författare måste du referera med efternamnet, så vi vet vem du menar. Använd gärna citat. Se 
exemplen ovan. 

4. Till sist skriver du en avslutning där du sammanfattar allt som du har kommit fram till. 
5. Tänk på att skriva på korrekt svenska och dela in texten i stycken! 

 
Om du nu har följt instruktionen, har du skrivit en utredande text. Bravo! Kolla att du har alla referatmarkörer och 
citat rätt, så att du har ordning på tekniken före provet. 
 
Referatprov 

Vid provet får du en text som du ska sammanfatta så att det huvudsakliga innehållet framgår tydligt. Du ska göra 
korrekta referatmarkeringar i varje stycke och även infoga ett citat på rätt sätt. Du kommer att få instruktioner på ett 
papper om detta som du ska följa noggrant. Du ska skriva i word, och lämna in din text i en inlämningsmapp i 
Fronter. Provet är lite lättare än recensionsuppgiften, för nu ska du klara dig på egen hand. 
Här ser du hur du skriver referat med referatmarkörer, källhänvisningar och citat i en Googlepresentation: 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1M0pesXJLdGt7LMghefkJXieIsUrJRYhbcDVQh3eGj3U/edit?usp=sharing 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1M0pesXJLdGt7LMghefkJXieIsUrJRYhbcDVQh3eGj3U/edit?usp=sharing
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Bilaga 6 
 
Reklamanalys: tidningsannonser 

  

(www.lektion.se) 

 

Uppgift 1:  

Skriv en text där du funderar på följande frågor:  

Vad är utmärkande för bra reklam enligt dig? Vad får dig att vilja köpa något eller bli intresserad av något? 

  

Vad är utmärkande för dålig reklam enligt dig? Vad får dig att ta avstånd från en produkt eller bli ointresserad av 

något?  

 

Hur skiljer sig tv-reklam från radioreklam? Fundera på hur radioreklam brukar vara upplagt och jämför med tv-

reklam.  

 

Uppgift 2:  

Du ska välja ut minst en (är du snabb så kan du ta två) annons från en tidning som du sedan analyserar. Välj en eller 

flera analysmodeller som använder på annonsen.  

 

Analysmodell 1: Bildanalys  

 

Beskriv vad du ser (denotation):  

Vad är det som skildras?  

Vad ser du i annonsen; människor, saker, miljöer?  

Hur ser t.ex. människorna eller sakerna på bilden ut? Lyckliga? Intellektuella? Glada? Ledsna? Osv.  

Hur är bilden tagen; färgval, ljus, bildvinkel, fokus/skärpa?  

Var fastnar din blick på bilden?  

 

 

 

 

Beskriv vad du tolkar in i (konnotation):  

Vad gör annonsen intressant?  

Vilka associationer (hur du tänker, kopplar, känner för något) får du när du ser bilden?  

Vilka känslor framkallar annonsen? Vilka värderingar förmedlar annonsen enligt dig och varför?  

 

Analysmodell 2: retorikanalys (ethos, logos och pathos)  

När man håller tal brukar man tänka på dessa tre begrepp. Fundera på om du kan använda dem för att analysera din 

annons?  

 

ETHOS – Handlar om att du som person eller reklammakare bygger upp ett förtroende i det som sägs/säljs. Ofta sker 

detta genom att framstå som trovärdig så att du litar på personen/reklammakaren.  



 
 

VIII 
 

LOGOS – Förnuftsargument. Logos hänvisar till förnuft och fakta. Att hänvisa till fakta, förnuft och ”verkliga 

situationer” skapar starka och trovärdiga argument och gör kanske att du köper ”budskapet”.  

PATHOS – Handlar om att väcka känslor hos dig eller i ett större sammanhang. Tänk t.ex. på Rädda Barnen-

reklamfilmer där du först får se barn som lider och sedan hör du ”om du skänker 50 kr kan du rädda en hel familj”  

 

Uppgift 3:  

Nu när du analyserat minst en annons kan du säkert göra en egen reklamtext eller en idé om hur en produkt kan 

säljas.  

Gör en egen reklamannons med text och/eller bild och försök sälja din produkt. Du kan även göra en slags idémall för 

hur en tänkt reklamfilm eller radioreklam skulle kunna se ut.  

 

Du får gärna rita/måla, klippa ut en bild osv och göra ett litet ”kollage” för att övertyga mig som konsument. 

  



 
 

IX 
 

Bilaga 7 
 

En modern klassiker - eller inte? 

 
(lärarblogg) 

 

Begreppet ”klassiker” används ibland om böcker som många har läst, som behandlar frågor som inte är 

bundna till en speciell tid och som behåller sin aktualitet genom åren. Äldre böcker som blivit klassiker är 

inte så svåra att peka ut – men vilka av de nyare böckerna kommer att räknas som klassiker om 50 eller 100 

år? 

 

En blogg som heter Bokmalen har startat ett tema där man söker efter ”moderna klassiker”, och bloggen 

söker också nya skribenter. Bloggens redaktör efterlyser inlägg som är välformulerade och tänkvärda. Du 

bestämmer dig för att skriva ett inlägg om en bok du har läst.  

 

Skriv ditt blogginlägg. Presentera din bok (titel, författare, utgivningsår) och vad som gjorde att du tänkte 

att den här boken kanske skulle kunna vara/bli en ”modern klassiker” och därför valde du att läsa den. Ta 

ställning om du nu, efter att ha läst boken, tycker att den håller ”klassiker-klass”. Argumentera utförligt för 

din åsikt genom att ge exempel från din läsning.  

 

Rubrik: En modern klassiker? (eller något klatchigare om du vill. Fånga läsaren?) 
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Bilaga 8 
Bloggpriset 
 
(www.lektion.se) 
 
Du ska tillsammans med två stycken klasskompisar utse en vinnarblogg i en viss 

kategori. Kategorin bestämmer ni i gruppen själva. Det kan vara exempelvis: 

• Den roligaste bloggen 

• Den mest patetiska bloggen 

• Den mest tankvärda bloggen 

• Den snyggaste bloggen 

• Den mest genomtänkta bloggen 

• Den mest igenkännande bloggen 

Eller en kategori som ni själva formulerar. 

 

Enas i gruppen vilken blogg ni ska välja. Besvara sedan följande frågor: 

1) Vem/Vilka är det som skriver bloggen? 

2) Hur ofta uppdateras den? 

3) Vad handlar inläggen vanligen om? 

4) Vilken sorts information finns förutom bloggarens inlägg? 

5) Är det många kommentarer från läsare? Vad handlar de om? Speglar de på något sätt bloggens innehåll? Hur? 

6) Ger bloggens titel någon leddtråd till vad bloggen handlar om? Hur? Är den bra/dålig? Motivera. 

7) Vilket är bloggens budskap? Vad tror du att bloggaren vill uppnå? Vad är syftet med bloggen? 

8) Vilka konsekvenser kan budskapet få? 

9) Vad lär du dig/vilka slutsatser kan du dra av bloggen? 

10) Påverkas läsaren i den riktning som bloggaren önskar? Varför/varför inte? 

11) Kunde du känna igen dig själv på något sätt i bloggen? Hur? 

12) Vad får du ut av att läsa bloggen? 

13) Vad gör den här bloggen bättre än andra inom samma kategori? 

14) Hur är språket och stilen i bloggen? Försök beskriva bloggarens sätt att 

använda språket med hjälp av följande motsatspar: 

a) Använder bloggaren ett talat eller ett skrivet språk? 

b) Är orden målande och färgstarka eller bleka, torra och färglösa? 

c) Är det som bloggaren skildrar konkret och lätt att föreställa sig eller ärdet abstrakt och allmänt? 

d) Är meningarna korta och enkla eller långa och invecklade? 

e) Är sättet att skriva (stilen) energisk, livlig och medryckande eller trög och livlös? 

f) Är stilen engagerad och känsloladdad eller neutral och saklig? 

15) Tillsist vill jag att ni formulerar en genomtänkt vinnarmotivering utifrån er valda 

kategori. Motivera med slagkraftiga ord varför er utvalda blogg är en vinnare. 

 

Detta ska lämnas in till mig dataskriven: 12 punkter, Times New Roman och 1,5 

radavstånd. 

 

Förbered också en kortare muntlig redovisning där ni redogör för det ni anser vara det viktigaste om er blogg samt att 

vi får ta del av er vinnarmotivering (fråga 15). Lycka till! /[Anna]  
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Bilaga 9 
Skriv ett referat (gruppuppgift) till fredag 13/12 
 
(klassblogg) 
 
Scenario 
Du arbetar på justitiedepartementet. Justitieminister Beatrice Ask har varit bortrest och mycket upptagen 
den senaste tiden. Därför har hon inte hunnit hänga med i den debatt som har uppstått kring vården av 
Thomas Quick/Sture Bergwall och den psykoterapeut som beskylls för att ha fått honom att minnas 
sådant som inte har hänt. De morddomar Bergwall har fått har vilat på dessa förmodat falska minnen. Ask 
behöver snabbt kunna sätta sig in i debatten och du och några arbetskamrater får i uppdrag att skriva ett 
referat på ca 2000 tecken. Rubrik: ”Kontroversen kring Margit Norell” 
 
Deadline: Fredag 13 dec ska vi gå igenom referaten. Då måste de alltså vara klara. Ni får jobba med detta 
på torsdagens lektion.  
Så här går det till: 
1. Vi tittar tillsammans på dokumentären (59 min) ”Kvinnan bakom Quick” av Dan Josefsson och Jenny 
Kűttim. Ni skriver stödord under tiden. Vi sammanfattar tillsammans det viktigaste. 
http://www.svt.se/dokument-inifran/se-program/del-1-1376 
 
2. Vi talar om hur man skriver ett referat och använder referatmarkörer. 
 
3. Vi gör gruppindelning 
 
4. Arbete i grupp: Nedan finns länkar till två tidningsartiklar. Läs igenom dem noga och skriv i punktform 
vilka de två skribenternas huvudpunkter är. Ni kan välja om alla i gruppen ska läsa båda eller om ni delar 
upp det.  
 
5. Börja nu att skriva referatet, i ett drivedokument. 
 
a) Beskriv kort vilken tes Josefsson och Kűttim driver i ”Kvinnan bakom Quick”. Ta vår gemensamma 
sammanfattning av det viktigaste till hjälp. 
 
b) Sammanfatta Yrsa Stenius synpunkter på det Josefsson och Kűttim fört fram, samt Josefssons svar. 
Var noga med att använda referatmarkörer. 
 
6. Dela dokumentet med mig. Döp det enligt modellen ”Kontroversen kring Margit Norell Grupp x”. 
 
Till er hjälp har ni genomgången av referatskrivande samt listan med referatmarkörer i Lilla lathunden 
2013 (finns i filarkivet på kurshemsidan). 
 
Källor att skriva utifrån: 
 
Yrsa Stenius: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/yrsa-stenius-sture-bergwalls-eget-ansvar/ 
 
Jan [sic!] Josefsson: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/dan-josefsson-kliniken-pa-sater-var-ett-
drivhus-for-logner/ 
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Bilaga 10 
 
Skarva om din barndom, till fredag 20/9 

 

Du ska skriva en novell. Tanken är att du ska utgå från ett riktigt barndomsminne, men att du ska vrida till 

det. Kanske göra det lite mer drastiskt för att det ska bli spännande/roligt/sorgligt/berörande. Berättelsen 

ska alltså inte var ”sann” utan vara skönlitteratur (något påhittat). Ungefär som Tonys Kvinnor i nöd. 

Berättelsen ska ha en ramberättelse, alltså ett sammanhang där historien berättas. I Kvinnor i nöd är det ju 

brevväxlingen med Mi som gör att läsaren får ta del av Kirks barndomsminnen. Ett annat exempel skulle 

kunna vara att jaget sitter vid en lägereld och berättar barndomshistorier. Du kan säkert komma på något 

som passar din historia.  

 

Om du hinner, skriv rent novellen datorn och ta med till skolan (den behöver inte vara utskriven bara du 

har den digitalt). Du ska inte mejla den till mig – du ska få arbeta vidare med den.  

 

Stor skrivglädje önskar jag dig! Kom ihåg: Att köra fast är helt normalt! Ta en paus, bolla med någon, be 

dina föräldrar berätta om när du var barn… 
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Bilaga 11 

Vad är en klassiker? 

(distanskurs) 

 

Så här skriver Wikipedia: ”skönlitterär litteratur som läses av generation efter generation, exempelvis Gullivers resor, 

och anses vara god litteratur. ” 

Till det kan vi kanske lägga till att en klassiker är en skönlitterär berättelse, dikt eller dramatik, som 

kan anses vara en god representant för en speciell inriktning under en viss tid. Och/eller; att verket (litteraturen) i 

sig har så många goda kvaliteter att den anses vara viktig för mänskligheten att bevara. 

Dessutom är berättelser från andra tider än vår egen också att öppna en dörr in i historien, ett sätt att förstå och känna 

med människor från en annan tid. Och det är spännande på riktigt! Hur tänkte antikens kvinnor om kärlek? Hur såg 

den medeltida mannen på döden? 

Dessutom hör klassikerna till det som vi brukar kalla för vårt gemensamma kulturarv, ett sätt att bygga gemensamma 

referenser och betydelser. 

Jaha, om vi har rett ut det ;-) så är det dags att börja läsa och jobba. 

Val av klassiker och epok 

Börja med att gå igenom en översikt av de olika epokerna inom litteraturhistorien och samtidigt fundera över vilken 

klassiker du vill läsa och/eller vilken tid/författare du vill läsa om. 

Det kan vara någon bok som du tänkt länge att den där borde man ju ha läst… Dracula, Svindlande höjder eller 

Romeo och Julia. Eller också är du nyfiken på grekiska antiken vill se hur de berättade där: ett drama eller kanske 

lyrik? Eller är det en särskild författare du funderar över: Mando Diao tolkade Fröding och nu tänker du passa på att 

också läsa en diktsamling, eller Selma Lagerlöf – varför finns hon på våra 20-lappar, bäst jag läser Nils 

Holgerssons… eller…? Det vill säga: 

Du ska alltså välja en så kallad ”klassiker” att läsa. 

I ditt val kan du hämta inspiration från Boken100bästaböcker och serien Hej Litteraturen. Du har också en bra 

genomgång av de olika epokerna och litteraturen/klassikerna på Svenska 123. 

Vill du ha en lista på klassiker indelat efter epok hittar du en här 

Alla materiallänkar hittar du här 

Uppgiften som pdf:Litteraturhistoria_svenska1 

Uppgiften består av två delar 

att berätta om den klassiker du läst 

att berätta om författaren och den epok som författaren verkade i. 

https://christinasdistans.files.wordpress.com/2015/01/boken100bacc88stabocc88cker.pdf
http://www.ur.se/Produkter?q=hej+litteraturen
http://svenska123.se/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=54
http://www.risbergska.orebro.se/bibliotek/temalistorsve/litteraraepoker.4.f71e67b11ca800085480002519.html
https://christinasdistans.wordpress.com/svenska/uppgift-2-litterturhistoria/de-olika-epokerna/
https://christinasdistans.files.wordpress.com/2015/01/litteraturhistoria_svenska1.pdf


 
 

XIV 
 

Arbetets olika delar 

Du ska 

 skriva en rubrik och inledning där du presenterar ditt arbete: vad du gjort och vad du tyckt varit intressant 

 presentera bokens innehåll 

 presentera författaren 

 presentera den epok som författaren tillhör (antiken, medletiden… osv) 

 presentera dina egna tankar om innehållet och formen (form: språk, sätt boken är skriven på, 

ingår boken i någon genre… ) 

 ange vilka källor du använt (dvs ange var du hittat fakta) 

Du får exempel på hur ett färdigt arbete kan se ut. Observera att det är tidigare elevarbeten och ska fungera som just 

exempel, det går självklart att variera framställningsformen. Ett exempel med fokus på 

författaren klassikerarbete_sv1 och ett med lite mer fokus på analysen av bokenklassikerexempel_sv1_b 

Här hittar du ett lite mer omfattande arbete och ett exempel på vad de gör i svenska2-kursen: klassikerexempel sv2 

Datum att komma ihåg 

1 februari – Senast 1 februari vill jag att du meddelar mig vilken klassiker och författare du väljer. Du vet själv bäst 

hur snabbt du läser och arbetar och när du behöver komma igång. Söndag 1 februari är sista datum, inte första ,-) 

1 mars - inlämning av arbetet. 

2 mars - vi läser varandras. I vecka 10 med start måndag, ska vi alla läsa varandras arbeten och ställa frågor till dem, 

på så sätt får du också lära dig mer om andra författare och epoker. 

Litteraturhistorien blir en djupdykning i en epok, en klassiker och en författare, (den här uppgiften) och ett ytsim över 

hela litteraturhistorien… (översikten och läsningen av varandras arbeten) 

 ”Fred är detsamma för landet som sundhet är för kroppen.” Selma 
Lagerlöf 

     ”Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting”  

  

https://christinasdistans.files.wordpress.com/2015/01/klassikerarbete_sv1.pdf
https://christinasdistans.files.wordpress.com/2015/01/klassikerexempel_sv1_b.pdf
https://christinasdistans.files.wordpress.com/2015/01/klassikerexempel1.pdf
https://christinasdistans.files.wordpress.com/2015/01/selma.jpg
https://christinasdistans.files.wordpress.com/2015/01/wilde.jpg
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Bilaga 12 
Artikel ”Om jag fick vända tiden” Deadline ti 27/8 

 
Dagstidningen du jobbar på har en artikelserie som handlar om viktiga tillfällen i livet. Du får i uppdrag 
att göra en intervju med en person om till vilken tidpunkt i livet denna skulle vilja återvända och vad 
hen i så fall skulle göra. Det kan handla om att återuppleva något roligt eller att ställa något till rätta /göra 
något annorlunda / göra ett annat val.  
 
Intervjua en klasskamrat och skriv artikeln. Kom ihåg artikelns olika delar: Rubrik, ingress, brödtext, 
pratminus och byline. För att det ska bli en levande och läsvärd artikel är det viktigt att samla bra 
pratminus.  
 
Om du har tillgång till dator och internet: Skriv rent din artikel och mejla mig senast 27/8. Skriv annars 
rent på papper och lägg i mitt fack. 
 
Vi kommer att läsa artiklarna i smågrupper och ge respons.  
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Bilaga 13 
Översikt över uppgifternas fördelning över de skrivdidaktiska diskurserna 

 
 Färdighets- 

diskurs 
Kreativitets- 
diskurs 

Process- 
diskurs 

Genre- 
diskurs 

Social 
praktik- 
diskurs 

Sociopolitisk 
diskurs 

Tiggarbrevet 
(bilaga 1) X X  X   

Att döda ett 
barn  
(bilaga 2) 

 
X 

 
X 

  

Tankar för  
dagen 
(bilaga 3) 

 
X 

    

Haga- 
mannen 
(bilaga 4) 

 
X 

    

Källkritik 
och referat 
(bilaga 5) 

X X X X 
 

X 

Reklam- 
analys 
tidnings-
annonser 
(bilaga 6) 

 

X 

  

X 

 

En modern 
klassiker -
eller inte? 
(bilaga 7) 

X X 

 

X X 

 

Bloggpriset 
(bilaga 8) 

 X     

Skriv ett  
Referat 
(bilaga 9) 

  
X X X 

 

Skarva om  
din barndom 
(bilaga 10) 

 
X 

 
X 

  

Vad är en  
Klassiker? 
(bilaga 11) 

 
X X X 

  

Artikel ”om 
jag fick 
vända tiden” 
(bilaga 12) 

  

X X X 
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