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Abstract 
	

I denna uppsats undersöks framställningarna av skrivstrategier i fyra läroböcker för årskurs 

nio. Frågeställningen tar utgångspunkt i centralt innehåll i kursplanen för svenska, i begreppet 

skrivstrategier. Syftet är att undersöka hur forskning om skrivande konkretiseras i 

läroböckerna, det vill säga om och hur framställningarna kan anses ha vetenskaplig grund. För 

att söka ytterligare perspektiv på skrivande i samband med lärande har neurodidaktiska 

aspekter kopplats till skrivprocessteorins centrala syn på skrivandet som problemlösning. 

Metoden för undersökningen är närläsning. I analysen jämförs resultatet med teorier om 

skrivprocesser, neurodidaktik och forskning om skrivstrategier. Studien visar att 

framställningarna av skrivstrategier i de flesta fall är godtyckliga genom att det saknas en 

tydlig och enhetlig syn på skrivprocessen som går i linje med aktuell forskning. Risken finns 

att elever inte får med sig så många strategier för skrivande, eftersom det saknas en 

begreppsvärld och struktur för detta i många av framställningarna. Forskare har belyst 

skrivandets individualitet, men läroböckerna förmedlar, med få undantag, endast ett sätt att 

skriva och utan metaperspektiv som belyser att det finns flera sätt att komponera en text. 

Detta kan leda till problem för elever som inte passar in i läroböckernas skrivnorm.  

 

Nyckelord: Skrivprocessteori, skrivprocesser, skrivstrategier, svenska, ämnesdidaktik, 
läroböcker 
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1. Inledning 
	

1.1. Bakgrund, syfte och frågeställning 
	

I svenskämnets syfte ingår att eleven ”utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt 

och tillsammans med andra” (Skolverket 2017b, s. 252). I kursplanen för svenskämnet i 

grundskolan står det att undervisningen ska innehålla ”strategier för att skriva olika typer av 

texter” (Skolverket 2017b, s. 256). I kunskapskraven står det sedan att eleven ska kunna 

skriva olika typer av texter. Skolverket (2017a, s. 10) skriver i sin kommentar: ”Alla elever i 

grundskolan ska också få undervisning om skrivstrategier, det vill säga hur man skriver olika 

slags texter, hur man bygger upp dem och hur den aktuella texttypens språk ser ut. Därför är 

strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag ett centralt innehåll i alla årskurser.” [min kursiv]  

Av allt att döma är skrivundervisningen viktig och det finns tydliga spår av ett 

processorienterat synsätt i formuleringarna i centralt innehåll, kommentarmaterial, samt i 

valet av vad som ska mätas kunskapsmässigt. Skrivande är en av svenskämnets centrala 

förmågor i grundskolan, men hur ska denna förmåga tränas? Vad kan tränas? Och vad är 

skrivstrategier? Skolverkets tredje definition för skrivstrategi, hur den aktuella texttypens 

språk ser ut, exemplifierar snarare kunskap om genrer och stilar, än en ren strategi för att 

uppnå texttypens språk i skrift. Nationalencyklopedin definierar begreppet strategi som ett 

”långsiktigt övergripande tillvägagångssätt”. Att känna till hur språket ser ut kan inte anses 

vara ett tillvägagångssätt, utan endast sakkunskap som krävs för att kunna precisera 

underliggande mål med sin text. Till exempel är att skriva sakligt och utan talspråk ett 

underliggande mål för att nå det mer övergripande målet att skriva ett referat eller en 

debattartikel. Flower och Hayes (1981) forskning visar att skribenter har olika skrivmönster, 

men att goda skribenter alltid sätter upp mål i processer. De använder olika strategier i olika 

skrivstadier, samt rör sig mellan stadier i stadier, i underprocesser i processer, likt tavlor i 

tavlor, målmedvetet. Det som styr är den inre strategen, monitorn. Chandler (2004) ser i sin 

forskning hur skribenter använder olika kompositionsstrategier. Skribenterna lägger olika 

betoning på och växlar på olika sätt mellan skrivstadier. Strömqvist (2007) pekar också på 

just denna skrivandets rekursivitet och individualitet. Därför vore det tragiskt om 

skrivstrategiundervisningen stannade vid sakkunskap om texttyper, den klassiska retorikens 

linjära arbetsgång eller kamratrespons.  
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Hur ser framställningarna av skrivstrategier ut i aktuella läroböcker i svenska för årskurs nio, 

mot bakgrund av forskning om skrivprocesser och skrivstrategier? Det är 

huvudfrågeställningen. Detta är en produktorienterad studie av läroböcker i svenska för 

årskurs 9, eftersom det är innehållet i läroböckerna som undersöks och analyseras. Wikman 

(2004, s. 24) skriver i sin avhandling På spaning efter den goda läroboken : om pedagogiska 

texters lärande potential att läroböcker ”kan betraktas som ett uttryck för den 

kunskapsuppfattning och den syn på lärande som för tillfället omfattas, men texters effekter är 

inte alltid de förväntade”. Resultatet kommer därmed inte kunna ge ett fullständigt svar på hur 

det ser ut i skolan vad gäller undervisningen kring skrivstrategier, utan endast ge bilden av hur 

läroböckerna förmedlar detta. Främsta syftet med studien är att belysa hur forskningen om 

skrivstrategier konkretiseras i läroböcker i svenska för årskurs nio. Vilken syn på 

skrivstrategier framkommer i läroböckerna?  

 

1.2. Skrivstrategiers olika betoning i kursplanen 
 

Skolverket betonar en skrivstrategi särskilt starkt. I kursplanen för ämnet svenska har 

Skolverket satt kamratbedömning under kunskapskraven för årskurs nio, i form av att eleven 

ska kunna ge och få respons på texter: ”Dessutom kan eleven ge /…/omdömen om texters 

innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och 

uttrycksfullhet /…/. ” (Skolverket 2017b, s. 261) Ämnets syfte är som ovan nämnt också 

inriktat på att bearbetning ska ske både enskilt och tillsammans med andra. Genom att inte 

bara lägga det till centralt innehåll som exempel på en strategi, värderar man alltså denna 

strategi särskilt bland olika strategier i efterstadiet. Den har blivit ett eget mål. Att låta texten 

vila och därefter förbättra den kan inte bedömas – men det kan också vara en god strategi. 

Skolverket betonar även förarbetet i kunskapskraven, eftersom det ingår att eleven ska kunna 

söka information och bedöma källornas trovärdighet och relevans, men här har man inte låtit 

strategier som exempelvis samtal eller tankekartor, utgöra betygsgrund i att kunna samla, 

utveckla och fokusera stoff. I denna uppsats kommer det inte att läggas särskild betoning på 

någon enskild skrivstrategi, utan frågeställningen kommer att utgå från formuleringen 

skrivstrategier. 
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2. Metod och material   
 

Metoden för denna undersökning är närläsning av kapitel om olika sorters skrivande, 

skrivuppgifter och deras arbetsgångar i aktuella läroböcker för årskurs nio från olika förlag. 

Läroböckerna bygger på och är utgivna efter Lgr11 och kan anses vara heltäckande för en 

årskurs nio vad gäller skrivdelen sett till ämnets kursplan. De innehåller nämligen 

skrivuppgifter, både formella och kreativa, med inslag av argumenterande, berättande, 

sammanfattande och resonerande texttyp. Anledningen till att endast nyutgivna läroböcker 

analyseras är att begreppet skrivstrategier inte fanns med i kursplanen för svenska i Lpo94 

och därför kan dessa skrivuppgifter vara uppbyggda på ett annat sätt på grund av hur den 

aktuella kursplanen vid läroboksskrivandet såg ut. Denna ytterligare aspekt finns det ej 

utrymme att analysera i uppsatsen.  

 

De läroböcker som ska undersökas är Svenska direkt 9, grundbok (Peña, Eriksson och Guvå, 

Sanoma Utbildning 2012), Studio svenska 4, grundbok (Eklund, Nygren och Strömsten, Liber 

2012), Fixa texten. 1, svenska och sva för högstadiet (Sahlin, Natur & Kultur 2017) och 

Svenskan 9 [Arbetsboken] och Svenskan 9 [elevboken] (Andersson, Studentlitteratur 2016). 

Resultat och analys presenteras i den ordning som läroböckerna kom uppsatsskrivaren till 

handa. Hur förfarandet har sett ut, hur resultat och jämförelser kommit till blir transparent för 

läsaren genom denna struktur. Det studerade materialet visade sig nämligen vara uppbyggt på 

helt skilda sätt, varför analyserna också blivit uppbyggda och formade till viss del efter 

materialet.  

	

3.  Teorier 
	

3.1. Kunskapsformer, kunskapssyner, elevsyner och hjärnforskning 
 

Gustavsson (2002) skriver att den äldre pedagogiken, som inriktade sig på strikt förmedling 

av kunskap, till exempel behaviorismen, fokuserade på resultat. Den nyare pedagogiken, 

progressivismen, lägger tonvikten vid process. Gustavsson menar att vi bör hitta en balans 

mellan resultat och process, eftersom båda delar är viktiga i en bildningskontext. De olika 

ismerna har genom tiderna även värderat kunskapsformer olika. Dessa kunskapsformer kan 
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dock i sin uppdelning spåras ända tillbaka till Aristoteles. Episteme, vetandet, är en säker 

kunskap, någonting fastställt. Techne anger förmågor till att framställa och skapa. Fronesis är 

förknippat med verksamheter som rör sig på ett mellanmänskligt plan och har en etisk aspekt. 

Det finns en uppdelning mellan teori och praktik, men inget tycks kunna existera utan det 

andra, utan att kunskapen blir tom och ohållbar. Denna studie ska ta hänsyn till både 

kunskapen om och färdigheten att använda skrivstrategier. Skrivstrategier är visserligen 

förmågor, men utan metalärande och medvenhet tappar de viktiga aspekter eftersom de måste 

belysas som just strategier och inte självklara moment, för att eleverna ska kunna se vilka 

valmöjligheter som finns i verktygslådan. 

 

Olika teoretiska traditioner har betraktat olika kunskapsformer som centrala i lärandet. Vissa, 

som Vygotskij, har betonat språket och det mellanmänskliga. Andra som Dewey och Kolb, 

har menat att praktisk erfarenhet och att experimentera är viktiga delar i lärandet. Man har 

även sett på eleven på olika sätt. I den behavioristiska traditionen sökte man en passiv 

mottagare av kunskap, en efterbildare, medan senare teorier om lärande, som kognitivismen 

och konstruktivismen, förväntade sig en aktivt kunskapssökande individ. Själva hjärnan har 

liknats vid alltifrån ett tomt blad (Locke) till en dator (Piaget). (Illeris 2007, Lundgren 2014) 

 

Ott (2007) skriver att senare tids neurovetenskapliga forskning visar att datormetaforen för 

hjärnan är ohållbar, men samtidigt bekräftar forskningen beroendeförhållandet mellan teori 

och praktik i lärandet. Den visar också att tid är viktigt för att hinna göra nödvändiga 

kopplingar och att nya kopplingar måste utgå från redan gjorda kopplingar i hjärnans nätverk. 

Man betonar därför upprepningar av processer, med progression. Ott (2007) menar att 

neurovetenskap kan berika och utveckla rådande pedagogiska teorier genom att vi nu även 

kan se in i hjärnan, inte bara på yttre beteenden, och att det därmed är möjligt att koppla 

samman kognitiv psykologi och neurologisk vetenskap.  

 

3.2. Skrivprocesser – ett kognitionspsykologiskt perspektiv 
	

För att kunna förstå skrivstrategiernas funktioner måste vi först titta på själva processen att 

skriva en text. Hur ser den ut? Strömqvist (2007) menar att vi bör tala om skrivprocesser, i 

plural form, eftersom vi alla är unika och därför har unika skrivprocesser, men också eftersom 

vi alla skriver på olika sätt i olika skrivsituationer och genrer. Författaren lyfter fram den 
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kognitionspsykologiska modellen som utgår från skrivande som något cykliskt snarare än 

något linjärt; vi skriver, får nya tankar av det skrivna och måste därför skriva om. På detta sätt 

pendlar vi mellan förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet och ibland befinner vi oss i flera 

stadier samtidigt, genom att vi till exempel samlar och fokuserar stoff samt formulerar egna 

tankar och meningar under läsningen. Författaren beskriver rundgången som skrivandets 

rekursivitet Det är också denna monitor som kan tränas hos den enskilde skribenten. 

Skrivande bör ses som processer genom vilka vi löser problem – i motsats till det traditionella 

synsätt som anammats och adapterats inom skrivundervisningen från den klassiska retoriska 

arbetsgången, i vilken vi delar in arbetet i tydligt avgränsade moment som ska tas i en speciell 

ordning. Författaren menar dock att vi främst bör nyansera bilden av skrivprocessen, inte sluta 

att dela upp skrivaktiviteterna i stadier, eftersom det finns didaktiska fördelar med denna 

indelning. Eleverna behöver stöd och hjälp i alla stadier av skrivprocessen, på olika sätt, och 

tid måste ges på alla stadier.  

 

Kognitionspsykologerna Flower och Hayes (1981) har skapat en modell över skrivprocessen, 

eller kompositionsprocessen, (the composing process), genom att låta skribenter tänka högt 

under processen och kommentera vad de gör. De menar att en fördel med att studera detta är 

att vi kan jämföra hur bra respektive sämre skribenter använder s.k. komponeringsstrategier 

(composing strategies). Den första delen i teorin är att förstadiet (planning), skrivstadiet 

(translating) och efterstadiet (reviewing) inte i verkligheten betas av med tydlig avgränsning 

och i denna ordning. Monitorn bestämmer när det är dags att gå vidare till nästa process. (Se 

figur 1 nedan.) Enligt tidigare forskning ska denna funktion, men då benämnd som 

verkställande rutin (executive routine) även vara avgörande för barns flyt och brist på denna 

orsak till svårigheter. Monitorn kan tränas. Den andra delen i teorin går ut på att skrivande är 

en hierarkisk process där dels varje stadium innehåller flera underprocesser, dels innehåller 

det ibland även ett slags miniatyrversion av hela skrivprocessen eller underprocessen. Flower 

och Hayes liknar det vid en tavla i en tavla.  

 

Den tredje delen i Flower och Hayes teori går ut på att skrivande är en målinriktad process 

och att målen som sätts upp inordnas i ett hierarkiskt nätverk. Målen delas upp i processmål 

(process goals) och innehållsmål (content goals). Processmål behövs för att veta hur något 

ska skrivas och innehållsmål sätts upp för textens innehåll. Ett typiskt processmål kan vara 

tanken om att gå tillbaka till ett ställe i texten för att korrigera något. Ibland går målen dock in 

i varandra. En tanke som jag ska avsluta talet med den där roliga historien innehållet till 
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exempel både process- och innehållsmål. Författarna menar att det kan verka som om att vissa 

upptäcker medan de skriver, men goda skribenter sätter alltid upp processmål i sitt skrivande. 

Mål adderas under hela skrivprocessen och utgör ett nätverk där underliggande mål och mer 

övergripande mål samspelar funktionellt. Målen skapas även genom självvärdering, till 

exempel om skribenten finner sin text för enkel. Då blir målet automatiskt att försöka skriva 

mer avancerat. Forskningen om hur goda respektive sämre skribenters processer ser ut är 

begränsad, men man har funnit att sämre skribenter ofta läser om instruktioner för att hitta 

färdiga mål för sitt skrivande, eller att de fokuserar för mycket på underliggande mål långt ner 

i hierarkin, som att till exempel putsa en speciell mening. Författarna skriver att det sannolikt 

är förmågan att formulera de underliggande målen, som vi finner i mitten hierarkiskt (middle-

range goals), som är avgörande för skrivprestationer.  

 

 
 

Figur 1.  Modell över skrivandets kognitiva process. (Flower och Hayes, 1981, s. 370) 
 

 

Den fjärde delen i Flowers och Hayes teori är att skribenter skapar sina mål genom två 

basprocesser: Dels genom att formulera övergripande mål och stöttande underliggande mål, 

dels genom att förnya sina övergripande mål allteftersom de lär sig nya saker. Författarna har 

genom sin protokollmetod upptäckt tre typer av mönster för att skapa underliggande mål och 

förnya mål. I upptäcka och befästa-mönstret (explore and consolidate) associerar skribenten 

och skriver eventuellt ner saker för att komma fram till innehåll som bidrar till de 
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övergripande målen med texten. Hen planerar i samband med utforskandet av sin kunskap. 

Bra skribenter i detta mönster går tillbaka till de övergripande målen och funderar över vad de 

antecknat eller skrivit i upptäcksfasen. De drar slutsatser av det och skapar nya kopplingar 

och underliggande mål utifrån det. Denna förmåga anser Flower och Hayes vara särskilt 

viktig i kreativa skrivuppgifter, eller när ämnesinnehållet är nytt för skribenten. I ange och 

utveckla-mönstret (state and develope) börjar skribenten med ett övergripande och generellt 

mål och kommer fram till innehåll genom att utveckla målet. Detta sker i en 

nedbrytningsprocess till mer och mer konkreta och specifika underliggande mål som kräver 

att skribenten hittar något att skriva som uppfyller de underliggande målen och därmed till 

slut det övergripande målet. Skriv och förnya-mönstret liknar upptäcka och befästa-mönstret 

(write and regenerate), men skillnaden är att här skriver skribenten prosa för att lära sig saker 

och kunna förnya sina mål, i stället för att planera till exempel associativt. Hen upptäcker och 

planerar således i det som utifrån kan ses som skrivstadiet. 

 

3.1.2. Kompletterande neurodidaktik 
	

Teorier om skrivprocessen har man alltså kunnat sluta sig till genom att studera yttre 

beteenden. Biologen och biokemisten Zull (2011) har i boken The art of changing the brain 

undersökt hur den moderna forskningen om hjärnans lärande kan berika dagens undervisning. 

Zull ställer upp hjärnans funktioner mot Kolbs läromodell.  

 

 

Figur 2. Kolbs läromodell. Källa: www.reserachgate.net 
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Zull konstaterar att hjärnan är uppbyggd med motsvarande funktioner i olika delar. 

Hjärnbarken är storhjärnans yttre skikt och består av olika delar. Sensoriska barken fungerar i 

fasen av konkret upplevelse, d. v. s. i aktivering av våra fem sinnen, bl. a. synen. Den bakre 

integrativa barken fungerar i reflektionen och analysen. Den främre integrativa barken, som 

ansvarar för korttidsminne, problemlösning, utvärdering, aktionsplanering, beslutsfattande, 

hopsättning av språk m.m., är aktiv i den abstrakta fasen. Den motoriska barken konkretiserar 

den främre integrativa barkens planer och beslut till kroppens handling, till exempel 

skrivande. Pilarna i modellen är missledande eftersom vi inte alltid tar stegen i samma 

ordning. Zull förklarar att progression är viktigt för lärande och att man måste utgå från redan 

gjorda kopplingar när nya ska hakas i, ett resonemang som påminner om Vygotskijs välkända 

term den närmaste utvecklingszonen. För att sätta denna kunskap om lärande i relation till 

Flowers och Hayes metaforiska bild över skrivprocessen, kan monitorn antas motsvara pilarna 

mellan faserna i Kolbs metafor för lärandet, det vill säga hur de olika funktionerna samverkar. 

Detta eftersom monitorn bestämmer när och hur skribenten ska gå vidare i processen. Zull 

menar att de fyra stegen – eller processerna - alltid pågår, trots att vi inte i alla sammanhang 

går igenom alla stegen och i samma ordning. Utifrån Zull kan konstateras att det finns 

paralleller att dra från biologin till skrivprocessen. Vi kan se att det finns biologiskt stöd för 

skrivandets, precis som andra läraktiviteters, rekursivitet. Precis som vi upplever, reflekterar, 

utvärderar och agerar i andra sammanhang måste vi få göra det i processen av att skapa en 

text. Mot denna bakgrund blir skrivandet som problemlösning central, precis som i Flowers 

och Hayes teori, eftersom problemlösning är integrerad i hjärnans funktioner som ett naturligt 

steg innan det motoriska utförandet, här vill detta säga skrivandet, knappandet på tangenter. 

Enligt Zull följer vi visserligen inte alltid den ordning som Kolbs läromodell visar. Ibland vill 

hjärnan ta genvägar och gärna skippa reflektionssteget och i vissa fall slutar läroprocesser i 

”trial and error” (s. 26). Detta innebär att man endast försöker med något och misslyckas, 

sedan försöker på ett nytt sätt men utan en egentlig systematik eller analys av vad som gick 

fel. Den process som Flower och Hayes beskriver, som innebär att goda skribenter sätter upp 

mål i skrivandet, när de reflekterar, löser problem, tar beslut och gör handlingsplaner, innebär 

dock att fler delar i hjärnan måste användas om eleven ska skriva bra texter och utvecklas i 

skrivandet. Skrivprocessen kräver att vi genomgår alla steg i läromodellen om vi ska kunna 

skapa nya mål som förbättrar vår text. Utifrån ett neurodidaktiskt synsätt kan även antas att 

skrivandet och lärandet om skrivandet kan utvecklas genom att eleven får möjlighet till 
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omskrivningar av den egna texten, eftersom eleven då utgår från sina egna redan gjorda 

kopplingar.  

 

 

 

4. Tidigare forskning 
	

4.1. Skrivstrategier  
	

Utifrån den litteratur som finns kan skrivstrategier ses på två nivåer, dels som strategier för 

hur man gör det som krävs i olika skrivstadier, och dels som strategier för hur man rör sig 

mellan stadierna, det vill säga träning av monitorn. Det är av allt att döma viktigt att veta på 

vilken nivå begreppet skrivstrategier används.  

 

Strömqvist (2007) ger exempel på strategier som associationsövningar för stoffsamlingen och 

kunskap om språkverktyg och andra hjälpmedel i skrivstadiet. I Skrivboken: Skrivprocess, 

skrivråd och skrivstrategier (Strömqvist, 2014) ger författaren flera konkreta och mer 

utförliga exempel, och boken kommer att användas som jämförelsematerial till läroböckerna 

som undersöks. Strömqvist (2014) trycker bland annat på hur viktigt det är med ett korrekt 

språk i syfte att mottagaranpassa texten. Hon ger exempel på strategier för att skriva korrekt, 

som att ta hjälp av skrivregelsamlingar, ordböcker och synonymordböcker. Strömqvist pekar 

på vikten av att kunna använda sådana strategier för att komma in i skriftspråkets krets, som 

annars kan verka som en sluten klubb för de som redan kan. Målet för skribenten är enligt 

Strömqvist (2007) alltid funktionella texter. Att synliggöra strategier ska inte vara ett 

självändamål, utan just ett sätt att nå målen om en funktionell text. Man bör dessutom inte 

överbetona exempelvis efterstadiet i skrivandet, eftersom förstadiet är lika viktigt, menar 

Strömqvist. Hon pekar på risken att till exempel kamratbedömning i vissa fall blir ett 

självändamål, vilket är detsamma som att göra metod till syfte. Strömqvist menar att detta inte 

är tanken, eftersom det är ett sätt att träna sig på att skriva, men att man sedan som vuxen 

oftast inte har möjlighet att få så mycket respons – varför självständiga skribenter är målet.  

 

Severinsson-Eklundh (1995) räknar i sin artikel ”Skrivmönster med ordbehandlare” upp olika 

metoder för att studera skrivbeteende med datorns hjälp, samt vad denna forskning kommit 
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fram till. Bland annat har man kunnat urskilja två olika typer av skribenter, eller skrivprofiler 

- planerare och upptäckare. Dessa rör sig på olika sätt mellan stadierna. Planerare tänker ut 

allt i förväg medan upptäckare behöver pröva sig fram och se orden framför sig. Mycket av 

det personliga skrivmönstret kvarstår när skribenten byter från analogt till digitalt skrivande. 

Samtidigt visar en annan studie från 1991 att papper och penna ger en tydligare uppdelning av 

skriv- och efterstadiet, medan ordbehandlaren bidrar till att skribenterna ägnar sig mer åt 

redigering efterhand som texten skrivs, speciellt många småändringar. Detta skulle kunna 

innebära, mot bakgrund av ovan redogörelse för den kognitionspsykologiska forskningen, att 

skrivandets rekursivitet har ökat i samband med ordbehandlarens intåg.  

 

Chandler (2004) är semiotiker och har undersökt författares tillvägagångssätt i skrivandet.  

Chandler ser på planerare och upptäckare som underliggande fenomenologiska orienteringar 

till skrivandet, och att de med olika läggningar tenderar att välja olika strategier, s. k. 

komponeringsstrategier (composing strategies) – samma term som Flower och Hayes 

använder, vilka han också hänvisar till i sin artikel. Chandler har lyckats urskilja fyra olika  

komponeringsstrategier: Arkitektstrategin, akvarellmålarstrategin, oljemålarstrategin och 

murarstrategin. Upptäckare behöver skriva för att tänka, medan planerare måste tänka innan 

de skriver. Således tenderar upptäckaren att bli en oljemålare, i det att hen testar sig fram 

genom att skriva, sudda ut och skriva om. Planeraren skulle av naturen helst välja att arbeta 

som en arkitekt, eftersom hen vill planera och skissa upp allt innan hen börjar bygga texten. 

Olika strategier i de tre stadierna uppfattas sedan ha olika grad av effektivitet beroende på 

vilken komponeringsstrategi skribenten använder. Ett exempel på detta är att muraren, precis 

som arkitekten, redan innan hen vet vad hen vill säga, men till skillnad från arkitekten 

finslipar varje mening i skrivstadiet. Detta betyder att hen inte vinner speciellt mycket på att 

låta texten vila i redigeringsfasen – vilket arkitekten upplever som hjälpsamt. Dessa 

komponeringsstrategier liknar Flowers och Hayes skrivmönster. 

 

Vilken av komponeringsstrategierna, eller skrivmönstren, en elev tenderar att använda, eller 

vilken profil hen har, kan mot bakgrund av detta göra att eleven i de olika stadierna får bäst 

resultat med hjälp av vissa strategier och sämre med hjälp av andra. Sett till helheten kanske 

inte benämningarna för de olika komponeringsstrategierna är det mest väsentliga, även om det 

kan vara en hjälp för strukturering av undervisning och läromedel. Olika forskare har funnit 

snarlika mönster och benämnt dem olika. Huvudsaken, slutsatsen vi kan dra av en kort 

forskningsöversikt, är att skrivprocesser är individuella, men att monitorn kan tränas och att 



	

14 

många skrivstrategier finns att lära sig. Denna studie vill därmed närma sig hur väl det som 

förmedlas i dagens skola kring skrivande som förmåga stämmer överens med rådande teorier 

och forskning. Hänger vi med, eller står vi kvar och stampar i antiken, i praktiken? 

Läroböckernas framställning blir en pusselbit i en större helhet. 

 

4.2. Läroböcker 
 
Englund (2006) skriver i en forskningsöversikt över läromedel, att läroböckernas utformning 

tyngs av långa traditioner, vilket de också ofta kritiserats för. De har nu även fått konkurrens 

av IKT, men de flesta lärare, både yngre och äldre, använder fortfarande läroböcker. De 

tryckta läromedlen har fortfarande en dominerande ställning och de upplevs legitimerande av 

lärare. Lärobokens roller sammanfattas av Englund (2006) som kunskapsgaranterande-

auktoriserande, gemensamhetsskapande-sammanhållande och disciplinerande (s. 26). Man 

ska dock komma ihåg att lärare använder läroböcker på olika sätt och att fler följer läroboken 

i naturvetenskapliga ämnen och språkämnen än i övriga. Vissa lärare använder läroböckerna 

som utgångspunkt för diskussioner eller till läxor, medan andra låter eleverna följa hela 

arbetsgången i boken och ytterligare andra använder boken som referens eller för 

planeringsidéer. Det beror på lärartypen. Forskningen om läroböcker är tunn, åtminstone vad 

gäller process- och användarorienterade studier. Produktorienterade undersökningar är mer 

vanliga.  

 

Wikman (2004) skriver i sin avhandling att läroböckers olika didaktiska synsätt och 

uppfattningar lyser igenom i vad man väljer att lyfta fram och hur. Författaren återger i sin 

kunskapsteoretiska översikt vad andra forskare kommit fram till när det gäller överföring av 

intentioner och budskap i läroböcker, till exempel implicit överföring av lärstrategier. Detta 

kan ske genom kursiveringar, fetstil, kom ihåg-rutor m.m. Wikman skriver inte om 

skrivstrategier utan om lärstrategier, men läroböcker kan inte bara genom sitt innehåll, utan 

även genom sitt uttryckssätt, förmedla strategier av olika slag. Vad Wikman (2004) 

poängterar är dock att vi inte kan veta hur något uppfattas genom att undersöka själva 

läroboken, utan endast skönja läroboksförfattarnas syn. Denna är dock inte heller lätt att tolka. 

Att ha text i fetstil kan givetvis uppmuntra memorering, men kan också ge eleven hjälp i sin 

sammanfattande läsförståelse i det att nyckelord förstärks. Det kan alltså å andra sidan, eller 

samtidigt, vara en lässtrategihjälp för att nå djupare budskap i texten. 
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5. Resultat och analys  
	

5.1. Svenska direkt 9  
 

Grundboken Svenska direkt 9 innehåller tre skrivuppgifter: Krönika, litteraturanalys och 

utredande text. Det går att urskilja en läs- och faktadel och en skrivdel i varje avsnitt, där läs- 

och faktadelen bygger upp mot själva skrivuppgiften, genom kunskapsförmedling om genrer, 

där texttyp, mottagare och sammanhang presenteras. Alla tre stadier finns med, men en 

explicit indelning finns inte.  

 

Tyngdpunkten ligger på förstadiet, genom att läroboken förmedlar flera strategier för att 

samla och fokusera stoff. Skrivstadiet ges relativt litet utrymme i jämförelse med förstadiet.  

Strömqvist (2014) menar att strategier för korrekt skrivande är en viktig del i att göra 

skrivandet tillgängligt för alla. I Svenska direkt 9 ges inga förslag på strategier för korrekt 

skriftspråk i anslutning till de tre skrivuppgifterna, utan grammatiken ligger som enskilt 

kapitel i boken. Efterstadiet ges visst utrymme, främst i form av kamratrespons. När 

skrivstrategier förmedlas framställs de som självklara steg i arbetsgångar, olika 

frågor/diskussioner, övningar eller genom intervjuer samt ”tips” från läroboksförfattare och 

intervjuperson. Dessa blandas med fakta om texttypen. Begreppet skrivstrategier nämns inte 

alls i anslutning till någon av skrivuppgifterna.  

 

Att skrivprocesser är individuella berörs endast delvis och implicit i krönikeuppgiften. 

Författarna ger inte förslag på olika komponeringsstrategier eller skrivmönster, varken 

implicit eller explicit. Skrivprocessen framställs som till stor del, men inte helt, linjär och 

likartad, i motsats till aktuell skrivprocessteori som grundar sig på att skrivprocessen är 

cyklisk och individuell. Arbetsgångarna börjar med en plan innan skrivandet, som sedan följs 

genom att texten helt enkelt skrivs. Eleven gör därpå en översiktlig kontroll på egen hand och 

texten kräver endast en omskrivning efter kamratresponsen i den utredande texten, men i två 

av uppgifterna står det ingenting om omarbetning efter responssteget. Genom att 
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bearbetningen uteblir i de två första uppgifterna förstärks intrycket av skrivandet som linjär 

process. Eleven får därmed heller ingen möjlighet att upprepa processen med progression och 

göra nya kopplingar utifrån vad hen redan kan, vilket Zull (2011) ansåg viktigt i läroprocesser 

utifrån ett hjärnperspektiv. Utifrån Chandlers (2004) beskrivning av olika 

komponeringsstrategier kan arkitektstrategin sägas utgöra normen, liksom Flower och Hayes 

liknande upptäcka och befästa-mönster, eftersom planering går före omarbetningar i 

läroboken.  

 

Flower och Hayes (1981) menar att goda skribenter är de som kan gå tillbaka till sina 

övergripande mål och sätta upp underliggande mål för sig själva under skrivandet. I form av 

checklistor får eleven som arbetar med Svenska direkt 9 bocka av sin egen text mot 

underliggande mål som samspelar med det övergripande målet. Målet i skrivundervisning är 

dock, som Strömqvist (2007) skriver, självständiga skribenter. Flower och Hayes (1981) 

pekar på vikten av att kunna sätta upp egna processmål och handlingsplaner. Att detta 

avbockande eller ifrågasättande, skulle kunna göras självständigt flera gånger under 

skrivandet, och med fler och andra egna underliggande mål, genom att eleven går tillbaka till 

sin planering och syfte, framkommer inte i läroboken. Monitorn är därmed osynlig i Svenska 

direkt 9. Mot bakgrund av Zulls (2011) beskrivning av hjärnans funktioner uppställda mot 

Kolbs lärocirkel kan risken finnas att reflektions- och problemlösningssteget uteblir, när 

frågor med framåtriktning saknas, och att bara vissa funktioner används. 

 

Första skrivuppgiften är en krönika. I läs- och faktadelen ingår en uppgift att skriva en 

kommentar till en krönika. Detta liknar Strömqvists (2014) strategi för att komma igång – att 

skriva in sig i ämnet genom en kortare text. I Svenska direkt 9 ingår även diskussioner i par 

om krönikan som texttyp. Strömqvist (2014) lyfter fram samtal som en god strategi för att få 

nya idéer och infallsvinklar i alla stadier. Diskussionerna i Svenska direkt 9 ska till viss del 

beröra inte bara texttypen utan även ämnet i krönikorna, genom frågor som ”blir ni påverkade 

av att läsa krönikan?” Eleven ges alltså möjlighet att reflektera över ett ämne vilket kan hjälpa 

till när det är dags att skriva. Dessa två strategier presenteras inte som strategier och det står 

inte explicit uttryckt att eleven nu befinner sig i förstadiet till att skriva en egen krönika. I 

skrivdelen ges först tips på olika ämnen att skriva om. Förslagen är teman, som till exempel 

sportkrönika. Utifrån dessa får eleven själv komma på vinkling och åsikter. Författarna 

presenterar sedan sex punkter att tänka på som alla gäller texttypen, vilka delvis är repetition 

från tidigare läs- och faktadel.  
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Skrivdelen avslutas med en arbetsgång i olika steg från A till H. Steg A till D kan vi urskilja 

som förstadiet: Stegen är att tänka ut ämne, fundera på hur texten ska påverka läsare, få ett par 

meningars repetition om texttypen, samt berätta om idén för en kompis och få respons på den. 

E till G kan urskiljas som skrivstadiet. Steg E lyder: ”Skriv krönikan. Titta på Alexandras tips 

på sid. 25 och tipsen på sid 28 för att göra din krönika så bra som möjligt.” De första tips de 

hänvisar till är från en känd krönikör och riktar sig till ”den som har svårt komma igång”. 

Tipsen är: Skriva på morgonen, låta texten vila innan eleven skickar den, skriva om något 

eleven kan, variera meningarnas längd och inledningar, börja med en intresseväckande 

mening och som sista punkt förmedlas vikten av att skriva ett bra slut. Flera av dessa punkter 

berör alltså inte alls komma igång-strategier utan rör sig snarare i skriv- och efterstadiet. 

Krönikörens ”bästa krönike-tips” är: God research, skriva ur hjärtat och låta det flöda, vara 

personlig, knyta ihop början och slut. Strömqvist (2007) skriver att det finns pedagogiska 

fördelar att behålla en stadieindelning och även Flower och Hayes modell innehöll en 

uppdelning i stadier för att illustrera skrivprocessen. I Svenska direkt 9 ges dock intrycket av 

att stadier inte finns och att kunskap om strategier enbart hämtas ur olika personliga 

erfarenheter. Steg F i arbetsgången är att läsa igenom texten en gång. Frågorna att ställa sig 

själv är: ”Är det något som saknas? Är det något som är överflödigt?” Här ska eleven alltså 

pendla till efterstadiet innan hen fortsätter till steg G, då en rubrik ska sättas. Det finns alltså 

en viss rekursivitet i lärobokens bild av skrivprocessen. Eleven ska ställa sig frågor som 

underförstått gör att hen håller sig till syftet. Genom att inte ge vägledning eller ange syfte 

med aktiviteten kan eleven ställa sig frågorna utan koppling till mål och utan att förnya sina 

mål. Detta innebär att eleven kan missa problemlösningsaspekten och inte träna sin monitor. 

Det skulle helt enkelt kunna sluta i en process som Zull (2011) beskrev som ”trial and error”, 

alltså att ingen reflektion eller problemlösning sker, och att bara delar av hjärnan används. 

Steg H avslutar avsnittet med kamratrespons och förslag på frågor till detta, men inga 

instruktioner ges för hur eleven eventuellt ska gå vidare och skriva om efter det. Frågorna är: 

”Vad fungerade särskilt bra? Är det något som är otydligt? Är det något som är överflödigt, 

eller något som saknas? Lockar rubriken till läsning?” Frågorna är därmed inriktade på 

reflektion med koppling till underliggande mål, som tydlighet. Vad som inte uppmuntras är 

problemlösning, eftersom eleven inte ska titta på hur hen skulle kunna göra istället. Det finns 

heller inte här någon metadiskussion om vad som tränas, eller motivering till valet av frågor 

med koppling till mål. 
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Litteraturanalysen är den andra skrivuppgiften. Eleverna får göra par- eller gruppövningar där 

de övar på att läsa mellan raderna och se klassiska teman och motiv, en enskild (eller par-) 

övning samt en parövning i analys av Strindbergs Ett halvt ark papper. Därefter får eleven 

enskilt läsa ”Dagen svalnar” av Edith Södergran och analysera den i olika steg utifrån bokens 

frågor, men utan att skriva en längre sammanhängande text. Eleven ska be sin lärare om ett 

exempel på en litteraturanalys av Ett halvt ark papper där uppbyggnaden ska studeras. Att 

läsa andras texter och få många exempel är en strategi enligt Strömqvist (2014). Sedan ska 

eleven läsa Pälsen av Hjalmar Söderberg, vilken ska bli föremål hens egen litteraturanalys. 

När novellen är läst ska eleverna i par diskutera sina tolkningar av olika meningar i texten. De 

ska diskutera betydelser både på och mellan raderna. Svaren de tillsammans kommer fram till 

ska eleven sedan enskilt använda till sin analys. Även i denna uppgift använder man sig alltså 

av strategin att genom samtal utveckla stoff, men anledningen till varför eleverna ska göra 

denna parövning synliggörs inte. Eleven föreslås även använda frågorna till Ett halvt ark 

papper tidigare i boken när hen ska skriva sin analys. Författarna påminner om vikten att vara 

tydlig och motivera tankar, men vilket språk som analysen ska ha saknas det information om. 

Eleven ska efter det första utkastet läsa igenom sin egen analys och se till att olika 

innehållsdelar som krävs för en litteraturanalys är med. Här återknyter man alltså på ett 

tydligare sätt än i krönikedelen till underliggande mål som samverkar med textens syfte, men 

det finns inte heller här någon metadiskussion om vad det är eleven gör och tränar på sett ur 

skrivprocessteori. Checklistan talar starkt för att en redigering ska göras om allt inte är med, 

även om det inte står. Checklistor är enligt Strömqvist (2014) en god strategi i redigeringen 

för mindre erfarna skribenter. Nästa steg är att byta text med en vän och frågorna är: ”Har ni 

gjort samma tolkningar? Finns det likheter och skillnader mellan era analyser? Har din 

kompis hittat något i texten som du inte har sett?” Inte heller här uppmanas eleven att skriva 

ett andra utkast.  

 

Den utredande texten är den sista stora skrivuppgiften. Eleven får läsa en mönstertext, liksom 

i tidigare avsnitt. Läroboksförfattarna beskriver vad som krävs för att skriva en utredande text 

samt förberedelser som research, källkritik och planering av disposition. Det står att eleven 

ska skriva ett första utkast. Därefter ges en repetition av texttypens uppbyggnad, men ingen 

information om hur eleven skulle kunna börja eller använda olika komponeringsstrategier. I 

sista steget ska eleven ge sin text rubrik och gå igenom den på egen hand. Hen ska då 

kontrollera formalia. I likhet med litteraturanalysdelen gör man det därmed tydligt med en 

checklista med koppling till textens underliggande mål som samspelar med syftet. Sedan är 
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det dags för kamratrespons. Elva frågor ska besvaras och de rör sig på en betydligt mer 

avancerad nivå än tidigare kamratfrågor. De gäller både innehåll och formalia, medan språket 

endast berörs genom att kamraten ska ta upp goda exempel på formuleringar och meningar, 

samt skriva vad som är otydligt. När responsen är avklarad ska eleven skriva ett andra utkast. 

Här blir alltså rekursiviteten mer synlig än i tidigare uppgifter.	

 

 

5.2 Studio svenska 4  
 

Grundboken Studio svenska 4 innehåller tre skrivuppgifter. Förstadiet och till viss del 

skrivstadiet är synligt, men i likhet med Svenska direkt 9 saknas en explicit indelning. 

Författarna fokuserar på förstadiet genom information, men läroboken saknar mönstertexter. 

Efterstadiet är helt osynligt i Studio svenska 4. Kamratrespons saknas. Liksom i Svenska 

direkt 9 ser skrivnormen ut att följa Chandlers (2004) arkitektstrategi, eller upptäcka och 

befästa-mönstret hos Flower och Hayes (1981). Språket får i Studio svenska 4 likhet med i 

Svenska direkt 9 en undanskymd plats i skrivuppgifterna. Det finns en så kallad uppslagsdel 

med skrivregler i boken, men den hänvisas ej till i skrivuppgifterna och vikten av korrekt 

språk kommenteras endast i rapportavsnittet, men det förmedlas inga strategier för korrekthet 

i någon uppgift. I novelluppgiften ska endast synonymordbok användas för att koncentrera 

språket. Det finns inte heller i Studio svenska 4 en diskussion om hur olika processer kan se 

ut.  

 

I rapportuppgiften ges först information om texttypen, sedan följer ”Allmänna råd”. Dessa råd 

är tre så kallade tips för att texten ska bli lättläst och intressant: Börja med disposition, sätta 

underrubriker och tänka på språket. Eleven får jämföra två olika dispositioner. Underrubriker 

ska tala om vad stycket innehåller, det vill säga vara sammanfattande, men det står inte hur 

man bör göra med stycken eller hur man kan sammanfatta ett stycke med några få ord, till 

exempel ta ut nyckelord. Språket ska enligt boken vara enkelt, tydligt och sakligt med exakta 

ord och uttryck, samt utan överdrifter och värderingar. Det står dock inte hur språket ska bli 

enkelt och tydligt eller hur man hittar dessa exakta ord och uttryck för det man vill säga, till 

exempel om eleven kan använda några hjälpmedel. Det saknas alltså strategier för hur eleven 

ska få med det som står i boken. Det finns inte heller någon mönstertext. Eleven kan skriva 

två olika rapporter. Avsnittet om praorapporten innehåller förarbete i form av frågor i 

punktform att skriva ner och ta med till praoplatsen samt en lista med punkter som vad 
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praorapporten ska innehålla. En tydlig arbetsgång för själva skrivandet saknas. Skrivstadiet är 

alltså osynlig här. Avsnittet om labbrapporten inleds med att författarna uppmanar eleven att 

fråga NO-lärare hur hen vill ha rapporten. De trycker på vikten av att planera och inte skriva 

på inspiration, vilket skulle kunna ses som en strategi för att närma sig den vetenskapliga 

texttypen. Det kallas dock inte för en skrivstrategi. Avsnittet ”Allmänna råd” är i själva verket 

en arbetsgång enligt den naturvetenskapliga forskningens vedertagna principer – beskriva 

uppgift, formulera hypotes, beskriva utförandet, resultat, jämföra hypotes och resultat, slutats 

samt bra frågor för att resonera om slutats. Avsnittet ger dock ingen information om hur 

redigering av texten kan ske eller hur man kan använda språkliga hjälpmedel. Efterstadiet är 

således helt osynligt. Bilden till texten visar en illustrerad labbrapport, men information om 

hur man får ett bra samspel mellan bild och text, eller vad som kan vara värt att illustrera och 

varför, ges inte. Det framgår alltså ofta vad man ska ha med för att få ett bra resultat, men mer 

sällan hur man kan göra för att få med det, åtminstone inte i anslutning till uppgiften.  

	

För argumenterande text ges två exempel på kontext där de kan förekomma: Tidningars 

ledarsidor och elevrådet. Mönstertexter saknas och eleven får inte veta syfte, mottagare eller 

sammanhang för just sin argumenterande text. Olika sorters argument förklaras (logiska, 

känslomässiga, majoritetsargument) och det ges exempel på dessa. Författarna beskriver hur 

eleven kan samla argument, disponera sin text och använda värderande ord. Här finns alltså 

strategier i stadierna, men stadieindelning och saknas. Stycket om värdeladdade ord är den 

enda riktlinje som ges för språket. Författarna skriver att eleven först ska samla alla argument 

och stryka de som ej håller, samt göra en disposition. Förstadiet är alltså synligt. Det står 

ingenting om hur eleven kan börja skriva eller hur hen kan bearbeta texten. Därmed saknas 

efterstadiet. Att det skulle finnas någon variation i angreppssätt till uppgiften kommenteras 

inte.  

 

Avsnittet om noveller börjar med en hänvisning till en sida längre fram i boken som beskriver 

texttypen. Stycket om hur man bygger upp en novell innehåller tips på hur man kan inleda 

novellen och hur koncentrerad den bör vara. Författarna fortsätter med att låta eleven ställa sig 

frågor om sina huvudpersoner och deras roll, samt vad som borde framgå i texten, för att lära 

känna dem och få med det som är relevant. Detta är ett exempel på strategier för att skapa 

underliggande mål till det övergripande målet att få en sammanhängande koncentrerad 

berättelse. Författarna ger även exempel på hur eleven kan väva in beskrivningar i texten, som 

bisatser eller i dialog. Nästa stycke om miljöbeskrivningar innehåller ett tydligt underliggande 
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mål - att inte bli för ”långrandig”. För att nå detta underliggande mål ska eleven ställa sig 

frågor om var berättelsen utspelar sig, vad i detta som är viktigt för handlingen och vad som 

påverkar stämningen. På så sätt ges eleven möjlighet att skapa egna stöttande underliggande 

mål till målet att inte bli för långrandig. Här kan eleven tränas i att bygga ett nätverk av 

hierarkiskt ordnade mål, vilket var en del i Flower och Hayes (1981) teori om hur 

skrivprocesser fungerar. Att ställa sig frågor presenteras dock inte som strategier, utan som 

något eleven kan göra. Monitorn kan urskiljas här, men det som inte framgår är om frågorna 

ska användas kontinuerligt under textens framväxande eller om de ska användas endast i 

förstadiet – och kan eleven formulera egna frågor? Är frågestrategin endast gångbar i 

novellskrivande eller kan den användas i andra skrivuppgifter, enligt läroboksförfattarna? Det 

förklaras inte hur eleven kan arbeta vidare på egen hand med frågor och reflektion kring mål 

under skrivandet.   

 

Stycket ”Välj rätt ord!” förklarar hur eleven kan använda synonymordböcker för att välja rätt 

ord för att beskriva och förklara med ett begränsat utrymme, vilket är ett underliggande mål 

till att skriva en koncentrerad novell. Underförstått är synonymordbok alltså något som eleven 

förväntas använda i skrivstadiet. Andra språkliga aspekter, som korrekt grammatik, ges ingen 

guidning till. Hur eleven kan börja skriva eller hur en text kan växa fram på olika sätt 

kommenteras inte.  

 

Kapitlet avslutas med uppgifter under rubriken ”Arbeta vidare”. Här finns både kontrollfrågor 

som vad man ska tänka på vid rapportskrivning och uppgifter som att gemensamt skriva 

argument för saker, skriva novell i grupp, analysera noveller utifrån informationen som 

framgått samt göra en personbeskrivning och en miljöbeskrivning baserad på bilder ur boken. 

Det är oklart om ”Arbeta vidare” är tänkt som extrauppgifter som något som ska göras efter 

att man gjort de större uppgifterna eller innan skrivuppgifterna som olika slags övningar, men 

eftersom ”vidare” syftar framåt kan en naturlig tolkning bli att dessa uppgifter ska göras efter 

de andra. 

	

5.3. Fixa texten 1 
	

Fixa texten 1 är dedikerad skrivdelen i svenskämnet. Boken innehåller nio skrivuppgifter och 

till skillnad från de två föregående läroböckerna sträcker denna sig över årskurserna sju, åtta 
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och nio. Skrivuppgifterna är nyhetsartiklar och notiser, instruktioner, recensioner, formella 

brev, faktatexter, insändare, informerande tal, sagor och berättelser. På bokens baksida går att 

läsa att författaren medvetet valt ett strukturerat arbetssätt där varje kapitel delas upp i 

följande delar: förförståelse, mönstertexter, fakta om genren, arbeta med genren och skriva en 

egen text. Kapitlen följer den struktur som angivits på baksidan. Vid närmare betraktelse är 

även alla kapiteldelar strukturerade i stycken på samma sätt, med samma rubriker men något 

skiftande innehåll. Inga skrivstrategier benämns som skrivstrategier och deras syfte diskuteras 

aldrig. De framställs som självklara inslag i arbetsgången, liksom i tidigare studerat material. 

Inte heller i Fixa texten 1 lyfts individuella skillnader i komponeringsstrategier eller 

skrivmönster upp, utan ett sätt ses som självklart för alla. 

 

Under fakta om genren återfinns alltid ”Vad är typiskt för genren?” och ”Språket i genren” 

med både instruktioner och exempelmeningar. Under delen ”Arbeta med genren” återfinns 

alltid rubrikerna ”Innehåll”, ”Struktur” och ”Språk”. Eleven får då arbeta med läsförståelse av 

mönstertexterna, studera strukturen i dem samt arbeta med språket. På sidorna som, i varje 

kapitel, syftar till att eleven ska skriva en egen text ska hen följa arbetsgångar med samma 

rubriker och liknande innehåll. De börjar med att eleven ska göra en förberedande 

gruppuppgift som läraren ska tillhandahålla från lärarhandledningen. Sedan är steg ett i 

arbetsgången att förbereda sitt skrivande. Detta ges störst utrymme i arbetsgången. Även i 

Fixa texten 1 är det alltså arkitektstrategin (Chandler, 2004) eller det liknande upptäcka och 

befästa-mönstret (Flower och Hayes, 1981) som är den underförstått ”rätta” 

komponeringsstrategin. Förberedelserna i skrivuppgifterna är olika i olika genrer, med 

rubriker som till exempel ”Välj ämne”, ”Samla fakta” och ”Personbeskrivning”. Steg två i 

arbetsgången är att skriva texten och här finns inga instruktioner utan eleven uppmanas alltid 

att ta hjälp av föregående sidor med genrefakta. Steg tre är att ge och få respons. Denna byggs 

upp av fem punkter: Beskriva hur kamraten lyckats med syftet X som kan vara att beskriva, 

förklara, sammanfatta etc. beroende på genre, beskriva hur kamraten använder genretypiskt 

drag X som presenterats i faktadelen, lyfta fram två saker som är särskilt bra samt något som 

kamraten kan förbättra och hur, samt se om det finns språkfel. Det fjärde och sista steget är att 

skriva klart texten. Uttryck som återkommer i steg fyra är att ta hjälp av responsen, formge 

och förfina texten, men på olika sätt beroende på genre. 

 

Även i Fixa texten 1 ges förstadiet mest utrymme. Alla stadier är dock synliga. 

Stadieindelningen är inte uttalad och skrivprocessens steg är inte benämnda som skrivstadier, 
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men strukturen visar på en tydlig uppdelning i förarbete, skrivning och efterarbete, av vilka 

också alla steg alltid finns med. De mest framträdande strategierna är att arbeta med 

mönstertexter och man hänvisar till att ta hjälp av faktaavsnitten om språk och genretypiska 

drag. Läroboksförfattarna uppmuntrar till att självständigt återkoppla till målen med texten i 

skrivandet. Rekursiviteten blir på så sätt synlig. Man ger dock inga förslag på frågor att ställa 

sig själv, vilket innebär att monitorn förutsätts fungera självständigt genom att eleven ska 

formulera egna frågor relaterade till målen i faktaavsnittet. Samtidigt kan eleven sedan få 

hjälp av kamraten i att sätta upp nya mål i responsdelen, eftersom kamraten dels ska förklara 

varför eleven ska förbättra något och dels ge förslag på hur hen kan göra det. Strömqvist 

(2007) och Flower och Hayes (1981) pekade på att skrivprocessen var cyklisk och handlade 

om problemlösning, vilket i Fixa Texten 1 blir synligt. I motsats till tidigare studerat material 

finns alltid strategier för att skriva både korrekt och genreanpassat med i anslutning till 

uppgifterna, under ”Språket i genren”, som behandlar tempus, ämnesord, ord och uttryck, 

beroende på genre. En annan framträdande strategi är kamratrespons vars frågor tydligt utgår 

från målen med texten och här beskrivs även mer utförligt än i tidigare studerat material hur 

eleven ska gå vidare efter responsen. Det visar alltså på ett synsätt på skrivprocessen som mer 

cyklisk än linjär, i enlighet med aktuell forskning. Det finns inga självgranskningar innan 

kamratresponsen men uppmaningen att förfina texten efter responsen tills eleven känner sig 

helt nöjd implicerar även självgranskning.  

 

5.4. Svenskan 9  
 

Elevboken är uppbyggd i fyra kapitel utifrån klassisk och ny litteratur och uppgifterna utgår 

mestadels från denna, men vissa uppgifter finns endast i arbetsboken som fristående inslag. 

Elevboken är i huvudsak för läsning och diskussion före själva skrivuppgifterna, varför även 

arbetsboken här blir föremål för analys. Arbetsbokens innehåll är sorterat enligt fyra likadana 

kapitel som grundboken. Skrivuppgifterna är brev, instruerande text, diktanalys, novellanalys, 

romananalys och argumenterande tal. Utöver detta finns ett separat avsnitt om kamratrespons 

och ett om att bearbeta texter. Det finns ingen explicit indelning i för-, skriv- och efterstadier. 

Individuella komponeringsstrategier berörs inte heller explicit. Värt att notera är dock att 

läroboken innehåller ett par avsnitt benämnda ”Lässtrategier: Medan du läser”, men begreppet 

skrivstrategier har inte fått något avsnitt och nämns inte heller i anslutning till 

skrivuppgifterna. Läroboksförfattarna har alltså tolkat lässtrategier i centralt innehåll ska 

begreppsliggöras för eleven, medan skrivstrategier ska förmedlas implicit. 
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Avsnittet om att bearbeta texter är en uppgift i att analysera en av elevens egna färdiga texter 

utifrån texttyp, disposition och språk. Detta kan ses som ett sätt att synliggöra det egna 

skrivandet och träna det som Flower och Hayes (1981) kallar monitorn, genom att man får 

öva på att systematiskt upptäcka fel och brister som kan rättas till. Frågorna är dock inte 

inriktade på problemlösning. Dessa fokuserar på att jämföra med riktlinjer om vad som är bra 

och dåligt och varför, men endast en av de nitton frågorna har tydlig framåtriktning mot 

bearbetning. I likhet med en del av det tidigare studerade materialet ligger alltså tyngdpunkten 

i bearbetningens frågeställningar på reflektion. Zull (2011) pekade på att hjärnan ofta vill ta 

genvägar och hoppa över steg i lärocirkeln. Här ges endast guidning till ett steg i cirkeln och 

inte till hur eleven kan gå vidare genom att ställa sig frågor som passar just hens text, med 

koppling till textens syfte och eller hur hen kan sätta upp stöttande mål. 

 

I Svenskan 9 [arbetsboken] finns en metadiskussion om skrivprocessen i anslutning till 

berättande text och här beskrivs den just som en process. Man visar genom modellen och i 

texten i avsnittet om berättande text på skrivandets rekursivitet, i och med en betoning på 

omarbetningar. Dessa räknas till tre stycken. I denna modell finns en tydlig stadieindelning 

även om stadierna inte benämns. Här kan alltså tolkas som att andra komponeringsstrategier 

än Chandlers (2004) arkitektstrategi kan fungera. Författarna hänvisar dock inte till denna 

process eller modell i kommande skrivuppgifter. Vissa skrivgenrer kan utläsas ha ”recept” 

eller regler medan andra är treversionsprocesser, varför intrycket om att skrivandet som 

rekursiv process endast gäller vissa, främst berättande texter, förstärks. Själva 

skrivuppgifternas instruktioner är också olika utformade.  

 

Kapitel ett behandlar texter om människor i krig och innehåller en skrivuppgift – ett brev hem 

från en soldat i krig. Efter den korta instruktionen hänvisar författarna till 

kamratresponsavsnittet i arbetsboken. Detta avsnitt förklarar både vad eleven ska göra när hen 

får respons, hur hen ska tänka och ta respons, till exempel att det är ett utkast som är till för att 

bearbetas. Det förklaras hur eleven ska göra när hen ger respons, samt hur hen ska gå vidare 

med sin text efter responsen. Läroboksförfattarna beskriver  genretypiska drag och tips på vad 

man kan tänka på i just berättande text, till exempel att inte beskriva för mycket eller 

överanvända dialog, vilket skulle kunna ses som strategier för att uppnå kunskapskravet för 

gestaltningar i berättande texter. Därefter ges fyra övningsuppgifter i att gestalta och beskriva 

på olika sätt, innan kamratresponsavsnittet tar vid. Det är oklart om övningarna ska göras före 
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brevuppgiften. I avsnittet om instruerande text i arbetsboken presenteras texttypen och eleven 

får göra övningar i samspel mellan text och bild före själva uppgiften att skriva en 

instruerande text med antingen hjälp av text eller bild. Arbetsgången är här tydlig från 

planering av upplägg till att tänka på under tiden och de två sista punkterna är att gå tillbaka 

och studera sin text, först med hänsyn till innehåll och sedan språkligt. Här är det alltså fråga 

om självgranskning som strategi för bearbetning, men det benämns inte som strategi. Den 

tredje uppgiften som grundboken hänvisar till i arbetsboken är att göra en analys av en dikt. 

Avsnittet i arbetsboken om att analysera dikter inleds med viktiga begrepp och därpå följer en 

arbetsgång. Till höger om arbetsgången finns en ruta där det står i punktform att man ska 

samla idéer, göra en disposition med mellanrubriker och sedan skriva sin analys. 

”Arbetsgången” till vänster tycks handla om att samla idéer, eftersom den innehåller tips på 

alltifrån hur man kommer igång, som att skriva ner känslor som dikten förmedlar och saker 

man inte förstår, till frågor om vad som finns på och mellan raderna samt om diktens 

uppbyggnad. De sista frågorna handlar om egna tankar. Över de följande fyra sidorna kan 

eleven sedan svara på ytterligare frågor om de två dikterna i elevboken, och skriva direkt i 

arbetsboken. Efter dessa står det ”Gå igenom dina svar och skriv en analys av en eller båda 

dikterna. Se till att det blir en analys som hänger ihop.” Därefter börjar nästa avsnitt. Således 

finns inte efterstadiet med alls i diktanalysuppgiften, utan här ligger tyngdpunkten på 

förstadiet. 

 

I kapitel två ska eleven göra en skriftlig analys av Ernest Hemingways novell Berg som vita 

elefanter med hjälp av ett analysschema. Analysschemat består av frågor som eleven ska 

svara på och sedan göra om till löpande text med samma styckesindelning som frågorna har. 

Här ligger betoningen alltså på förstadiet och skrivstadiet samt efterstadiet är osynligt.  

 

I kapitel tre ska eleven skriva en analys av en hel roman. Uppgiften föregås av ett utdrag ur 

John Steinbecks roman Möss och människor samt instuderingsfrågor så att eleven får öva på 

att läsa aktivt. Själva uppgiften att skriva en analys beskrivs inte. Det står inte hur 

arbetsgången ska läggas upp. Det ges dock en genomgång av begrepp och avsnitt en analys 

bör innehålla. Det ges även ibland något exempel på en fråga man kan ställa sig i de olika 

avsnitten. Nästa skrivuppgift är ett författarporträtt och på det ges ett s. k. ”skrivrecept”. Här 

sätts tydliga mål upp under rubriken ”Mål”: ”Du ska skriva ett porträtt av en känd författare. 

Det ska vara skrivet på ett objektivt sätt.” Under ’Ingredienser’ står vad porträttet ska 

innehålla. Bl. a. en utredande del med minst två källor. På sidorna innan har utredande text 
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gåtts igenom och referat har övats. Under ’Gör så här’ följer en arbetsgång med sex punkter 

och efter det finns en skrivmall med underrubriker som eleven ska fylla i med stödord och 

fakta. Det kan ses som förstadiet. I arbetsgången står det att eleven sedan ska skriva fritt 

utifrån dessa med egna ord, disponera texten efter eget tycke, sätta rubrik och lägga till en 

bild. Steg sex och sju hör till efterstadiet och innebär två självgranskningar, först med fokus 

på om texten har logik och rätt innehåll (anpassning till texttyp), därefter ska stavfel rättas. 

Sist i avsnittet finns en faktaruta om källkritik med fokus på trovärdighet. Nästa skrivuppgift 

är att skriva en haikudikt. Först ges lite information om texttypen, sedan får eleven fylla i en 

haiku från grundboken och därefter skriva en egen i ett likadant rutmönster. Eleven får tre tips 

för att komma igång. Ingen information ges om respons eller bearbetning.  

 

I kapitel 4 ska eleven skriva ett argumenterande tal. Avsnittet inleds med fakta om retorikens 

centrala begrepp. Arbetsgången som presenteras är den klassiska retorikens. I inventio ges tips 

på strategin tankekarta för att samla stoff. Därefter förklaras skillnaden mellan olika tal. 

Författarna beskriver arbetsgången som regler för hur man förbereder ett tal och inga 

alternativ ges. Därefter får eleven ge argument för olika teser som en övning och på det följer 

information om och exempel på olika stilfigurer. Det finns alltså ingen möjlighet att arbeta på 

ett annat sätt med själva texten än enligt den antika retorikens klassiska arbetsgång. Eleven 

kan exempelvis inte upptäcka och förnya mål genom att skriva löpande text. Här kan vi alltså 

anta att treversionsprocessen som beskrevs i anslutning till berättande text inte gäller. 

 

6. Slutsats och diskussion 
 

Framställningarna av skrivstrategier i läroböcker i svenska för årskurs nio är godtyckliga. 

Som motiv till denna slutsats kan flera aspekter lyftas fram. För det första: I teori- och 

forskningsavsnitten konstateras att skrivprocesser är individuella och att skribenter har olika 

profiler (Severinsson-Eklund, 1995), komponeringsstrategier (Chandler, 2004; Flower och 

Hayes 1981) eller skrivmönster (Flower och Hayes, 1981). I det studerade materialet erkänns 

inte individuella skrivprocesser, dels genom att det uttryckligen inte nämns som fenomen och 

dels genom att endast en väg eller ett arbetssätt erbjuds eleven, förutom i undantagsfall och då 

i anslutning till berättande text. Att det inte nämns som fenomen är problematiskt just 

eftersom det endast erbjuds ett arbetssätt. Ett metaperspektiv ger eleven möjlighet att 

reflektera över sin egen förmåga utifrån att variationer i produktivitet i olika faser är normalt. 
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Risken finns annars att eleven känner sig otillräcklig och får ångest över att till exempel inte 

vara så bra på att planera skrivandet, trots att processen därefter faktiskt brukar gå bra. Eleven 

fråntas en möjlighet att lära känna sig själv som skribent utifrån den forskning som finns. 

Varför förmedlas till allra största del arkitektstrategin (Chandler, 2004), eller det liknande 

upptäcka och befästa-mönstret (Flower och Hayes, 1981) i de studerade läroböckerna? Det 

kan inte den här studien svara på. Men ett rimligt antagande, med koppling till Strömqvists 

(2007) redogörelse för hur synen på skrivprocessen bär spår av den klassiska retoriken, är att 

dessa strategier och mönster är de som liknar retorikens arbetsgång mest. Den retoriska 

arbetsgången utgår från att en god planering och disposition görs innan texten börjar skrivas. 

Där finns alltså en tyngdpunkt på förstadiet. Strömqvist (2007) menar att inget stadium bör 

överbetonas. Zull (2011) skriver att processer behöver upprepas med progression och nya 

kopplingar haka i de redan gjorda för att lärande ska ske. Det talar för omskrivningar av den 

egna texten. Framställs i läroböckerna ett tillvägagångssätt med betoning på förstadiet för att 

det retoriska arvet gör att det känns mest ”naturligt” så, eller för att det är mest prestigefullt att 

vara en god planerare i vår kultur?  

 

Den andra aspekten som kan lyftas fram är icke-systematiken och bristen på en begreppsvärld 

kring skrivstrategier. Läroböckerna behandlar strategier som råd, tips, personliga tips, 

övningar och saker att göra i vissa uppgifter och de blandas med fakta om texttyp, som också 

det kan kallas råd eller tips. Det blir ofta spretigt. Att vissa råd eller tips ges i vissa uppgifter 

motiveras inte vilket kan skapa otydlighet om en strategi endast gäller för den ena eller andra 

texttypen. Eleven kanske inte alltid får med sig strategier in i en annan uppgift för att 

intrycket är att strategin endast gäller för en texttyp. Att skilja på fakta om texttyp och 

strategier vore troligen fördelaktigt för tydligheten. Det är heller inte konsekvent uttalat om 

strategier för korrekt språkbruk ska användas och det ges mycket sällan, i tre av de fyra 

läroböckerna, guidning till hjälpmedel för detta i samband med uppgifter. Fokus ligger på 

texttyp och innehåll, trots att språket också bedöms i svenskämnet. Strömqvist (2014) trycker 

på det demokratiska i att ge hjälpmedel för att kunna skriva korrekt. Brist på strategier för att 

skriva korrekt drabbar dem som inte ännu knäckt koden eller har svårigheter. 

 

Den tredje framträdande aspekten är bristande enhetlighet i framställningarna. Centralt i 

skrivprocessteori är att skrivande är en problemlösningsprocess. Strömqvist (2007) påpekar 

vikten av att se strategier som medel att nå en bra text, inte som självändamål. De är alltså till 

för att lösa problem. En vända kamratrespons utan ny bearbetning är att göra en strategi till ett 
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självändamål. För att kunna lösa problem behöver rätt frågor ställas och reflektioner göras 

med koppling till textens syfte. Strömqvist (2007) menar att självständiga skribenter måste 

vara målet. Flower och Hayes (1981) är också tydliga med att skrivprocesser inte är linjära 

och att de handlar om att sätta upp mål. Författarna menar att goda skribenter är kapabla att 

reflektera och sätta upp nya mål i processen. I tre av de fyra läroböckerna framställs 

skrivprocessen som förhållandevis oproblematisk och linjär. Ibland varierar även synen på 

processen mellan uppgifterna i samma lärobok. Det gör att en läsare kan fråga sig om det 

finns en grundsyn som faktiskt grundar sig i teorier om skrivprocesser.  

 

Godtyckligheten kan bli problematisk, speciellt för de elever som behöver tydlighet och 

strikta begreppsramar, och som kanske uppfattar formuleringar bokstavligt. För dessa elever 

kan troligtvis skrivande uppfattas som mer ”flummigt” än nödvändigt. Som tidigare tagits upp 

är detta dock en produktorienterad studie och bidrar endast med kunskap om innehållet i 

läroböckerna, vilket är en bit i pusslet för att förstå helheten. För den som intresserar sig för 

skrivstrategier kan en användarorienterad studie i hur läroböckerna används vid undervisning 

ge ytterligare perspektiv.  
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