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Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie är att studera utsagor från tre högstadielärare i svenska 

och hur dessa kan kopplas till Ivanič (2004) skrivdiskurser. De teoretiska 

utgångspunkterna i studien bygger på Ivanič sex skrivdiskurser, men även tidigare 

forskning om synen på språkriktighet. Metoden som använts i studien är kvalitativa 

intervjuer. Resultatet visar att informanterna arbetar med färdighets-, genre- och 

processdiskursen, men att färdighetsdiskursen är mest framträdande. Det framkommer 

dock inte huruvida lärarna arbetar inom ramarna för kreativitetsdiskursen, diskursen om 

social praktik samt den sociopolitiska diskursen.  
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1 Inledning 
Det finns uppfattningar om vad som är rätt och fel i språket, och dessa uppfattningar vilar 

på normer som skapats genom att människor samverkar med varandra på olika vis. 

Genom människors samspel växer sociala regler och normer fram för vad vi uppfattar 

som fel eller rätt i språket och därför finns det också olika förväntningar på hur språket 

ska användas beroende på situation (Språkriktighetsboken 2016, Lagerholm 2016). Ett 

sätt att uttrycka sig på kan alltså vara korrekt i ett sammanhang och fel i ett annat (Wessén 

1964:10–11). Uppfattningen att ett språkligt uttryck kan vara rätt och fel eller bra och 

dåligt beror också på syfte och kontext (Teleman 1999). Exempelvis kan en text vara rätt 

och bra i ett sms, men skulle samma text skrivas i en skoltext skulle den troligen både 

vara fel och bedömas som dålig. Vad som anses vara riktigt beror således på vilken 

situation man befinner sig i (1999:13–30).  

Lagerholm (1999) beskriver både ett individuellt och kollektivt språk. Människor 

skapar sitt språk genom att höra andra människor tala och på så vis utvecklar människan 

omedvetet språkliga strukturer. Språkets huvudsyfte är att kommunicera i olika kollektiva 

sammanhang som har olika normer (1999:23). Detta betyder att det finns mängder av 

normsystem för språket och det första som styr är de som brukar språket. En del 

uppfattningar om språkriktighet grundar sig i olika sociala och geografiska variationer 

(Wessén 1964 & Lagerholm 1999), medan det så kallade standardspråket beskrivs 

exempelvis i lexikon och grammatikor. Detta språk accepteras i flest sammanhang och 

har ett längre avstånd till sociolekter och dialekter. Lagerholm menar att också prestige 

är avgörande för standardspråket, eftersom människor med betydande roll inom den 

offentliga språkvården är med och styr normernas utformning (2016).  

Vi lever dock i ett samhälle där det i vissa sammanhang inte får finnas möjlighet att 

tolka det skrivna på flera olika sätt. Ett användningsområde där språkriktighet och 

korrekthet är viktigt är i formella texter som exempelvis lagar, föreskrifter och formella 

dokument. Det måste finnas ett officiellt språk som fungerar i offentliga sammanhang och 

det måste även läggas stor vikt vid att språket används korrekt i dessa texter, som 

exempelvis vid forskning och formella blanketter. Dessa olika typer av texter måste vara 

språkligt korrekta för att det inte ska kunna ske missförstånd. Det ska exempelvis inte 

vara möjligt för föräldrar och lärare att missförstå vad som står i ett åtgärdsprogram.  

Teleman (1991) menar att det finns olika språknormer i samhället och skolans 

värld; exempelvis är särskrivning något skolan försöker motverka medan man i affärer 
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ofta kan stöta på särskrivna ord på skyltar. Det kan skapa inre konflikter för elever när 

normerna i samhället inte stämmer överens med vad de lärt sig är viktigt i skolan. 

Teleman menar också lärare ser olika allvarligt på olika typer av språkfel och normbrott 

och att de i olika grad låter det påverka sina bedömningar av elevtexter. Lärares 

uppfattningar om normer i förhållande till elevernas skrivande framkommer i deras 

undervisning, men också i hur de talar, tänker och formulerar sig om undervisning 

relaterad till språkriktighet. Deras olika förhållningssätt kan beskrivas med hjälp av 

begreppet skrivdiskurs, som här definieras som aspekter på och uppfattningar om 

skrivande, skrivutveckling, skrivundervisning och texters kvaliteter (jfr Ivanič 2004:221). 

I det följande ska jag i den här studien undersöka tre svensklärares utsagor om 

språkriktighet och undervisning för att undersöka inom vilka skrivdiskurser de befinner 

sig.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera vilka skrivdiskurser tre högstadielärare rör sig inom 

när de resonerar om undervisning med inriktning på språkriktighet. Studiens 

frågeställning är följande: 

• Vilka uttryck för olika skrivdiskurser finns i svensklärares utsagor om språkriktighet 

och undervisning relaterat till det?  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om språkriktighet samt Ivanič (2004) 

skrivdiskurser som ligger till grund för studien. Varje skrivdiskurs presenteras enskilt 

efter avsnittet Teoretisk utgångspunkt.  

2.1 Teoretisk utgångpunkt 

Roz Ivanič teoretiska modell beskriver det hon kallar skrivdiskurser, som definierar som 

olika sätt att se på skrivande, skrivutveckling, skrivundervisning och texters kvaliteter 

(Ivanič 2004:221). Ivanič har utvecklat en analytisk modell för skrivforskning som 

innehåller sex skrivdiskurser: färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, 

skrivprocessdiskursen, genrediskursen, sociala praktiker som skrivdiskurs och 

sociopolitisk skrivdiskurs. Skrivdiskurserna omfattar värderingar, uppfattningar och 

praktiker som leder till olika ageranden och vissa val i skrivundervisningen. Ivanič menar 
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att de olika skrivdiskurserna ofta kombineras. Exempelvis kan man kombinera 

färdighetsdiskursen med genrediskursen, vilket gör att läraren fokuserar på både det 

språkliga och hur eleverna förhåller sig till den genre de skriver inom. Lärare utgår ofta 

från olika skrivdiskurser beroende på vilket undervisningsmoment som är aktuellt och 

vilket tillvägagångsätt de har valt, vilken syn läraren har på skrivande och hur läraren 

anser att människor lär sig skriva (2004:224ff). Ivanič skriver: ”I praktiken är det dock 

många lärare som kombinerar traditionella metoder i skrivundervisningen med andra 

nyare tillvägagångssätt, vilket ger en varierad och balanserad skrivplan” (2004:228). 

Ivanič modell med de sex skrivdiskurserna är ett verktyg som lämpar sig för att studera 

hur lärare arbetar med skrivundervisning i klassrummet, men också för att analysera data 

från lärarintervjuer (2004:240).  

2.1.1 Färdighetsdiskursen  

Föreställningen i denna skrivdiskurs bygger på att samma grammatiska regler och 

stavningsregler gäller för alla situationer oberoende av vilken text som ska skrivas. 

Utgångspunkten är att elever ska lära sig skriva språkligt korrekta texter med god 

meningsbyggnad och funktionellt ordval. Inom denna diskurs finns därför föreställningen 

att mycket tid ska läggas på språkriktighetsundervisning, exempelvis stavning eller vilka 

ord som används för att inleda en bisats. Eleverna bedöms sedan utifrån hur väl de har 

följt de språknormer som läraren uppfattar finns för skrivande (Ivanič 2004:227). Syftet 

med denna typ av undervisning är att eleverna ska utveckla sitt formella skrivande. Denna 

diskurs dominerade undervisningen fram till början av 1950-talet (2004:228). Än i dag 

finns den kvar som en del av styrdokumenten för högstadiet, vilket blir tydligt i 

kunskapskraven för ämnet svenska i årskurs 7–9. Där står bland annat: ”Språkets struktur 

med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar” (Lgr 2011), vilket speglar 

färdighetsdiskursen. Dock menar Ivanič att färdighetsdiskursen oftast förekommer 

tillsammans med en annan diskurs, som exempelvis genrediskursen (2004:228). 

2.1.2 Processdiskursen 

I processdiskursen ses inte den slutliga texten som målet, utan här läggs vikt vid själva 

processen i skrivandet, vilket innebär att eleven gör flera utkast av samma text som läraren 

ger feedback på. Efter att eleverna fått feedback reviderar de texten flera gånger. Ivanič 

kritiserar denna skrivdiskurs eftersom slutmålet, det vill säga den färdiga texten, trots allt 

ofta hamnar i centrum. Processkrivande kombineras ofta med genreskrivande, vilket 

innebär att eleverna också får respons utifrån hur de förhåller sig till den genre de skriver 
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i (2004:231–332). Processdiskursen går att finna i kunskapskraven för skrivande på 

högstadiet, särskilt i skrivningen ”Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. 

Hur man ger och tar emot respons på texter” (Lgr 2011, kunskapskrav årskurs 7–9).  

2.1.3 Genrediskursen 

Produkten är fokus i genrediskursen på så vis att en bedömning görs av hur väl en text 

förhåller sig till den genre den tillhör. Ivanič menar att den sociala kontexten är avgörande 

för hur texten utformas, det vill säga att syftet med texten avgör utformningen av den, 

som exempelvis att ett sms till en kompis kommer att skilja sig betydligt från en text som 

eleven skriver till en lärare för bedömning. Målet i denna skrivdiskurs är att eleven ska 

kunna behärska olika texttyper och genrer. Även genrediskursen går att finna i 

styrdokumenten för högstadiet. Ett av målen för eleverna på högstadiet är att lära sig 

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

uppbyggnad och språkliga drag” (Lgr 2011, kunskapskrav årskurs 7–9). 

2.1.4 Kreativitetsdiskursen 

Denna diskurs skiljer sig från färdighetsdiskursen eftersom det inte finns krav på att skriva 

korrekt. Istället ligger vikten på innehållet och att texten ska vara kreativ, och därför är 

det viktigt att eleverna skriver om ämnen som engagerar dem. Denna skrivdiskurs kopplar 

Ivanič ihop med skönlitteratur, som inte behöver ha ett korrekt skriftspråk så länge 

litteraturen fångar läsaren. Elbow (1973) var en tidig föregångsfigur till denna 

skrivdiskurs. I artikeln Freewriting lyfter han vikten av att få skriva fritt för att visa att 

allas upplevelser är lika viktiga. Han menar att man på så sätt kan stärka svaga grupper. 

Kritiken som går att finna mot kreativitetsdiskursen är att den inte förbereder eleverna 

inför skrivande utanför skolan. I Lgr11 går det inte att finna ordet kreativ, men möjligen 

skulle skrivdiskursen gå att koppla till skrivningen ”Kombinationer av olika texttyper till 

nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation” (Lgr 2011, 

centralt innehåll årskurs 7–9). Eleven ges här möjlighet att vara kreativ genom att utifrån 

sin kunskap om olika texttyper skapa en egen text som inte behöver placeras inom en 

specifik genre. 

2.1.5 Diskursen om sociala praktiker 

I diskursen om sociala praktiker ses skrivande som en pusselbit i en social kontext och 

som en del i ett socialt syfte (Ivanič 2004:234). Eleven lär sig att skriva genom att närvara, 

delta och skriva i olika sociala situationer. En sådan social situation kan exempelvis vara 
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ett boksamtal. Målet är att eleven ska reflektera över syftet med sin text och varför den 

ser ut som den gör. Tanken är också att eleven ska bli medveten om hur egna och andras 

texter konstruerats. Genom att arbeta på detta sätt lär sig eleverna att identifiera olika 

texter och se vad som kan ha påverkat texterna när de skrevs (Ivanič, 2004:234). Denna 

diskurs återfinns inte explicit i styrdokumenten för högstadiet, men möjligen kan följande 

utdrag sägas tangera diskursen om sociala praktiker: ”Olika sätt att bearbeta egna texter 

till innehåll och form” (Lgr 2011, kunskapskrav årskurs 7–9). Möjligtvis skulle uttrycket 

”olika sätt” kunna vara den del som berör diskursen om sociala praktiker eftersom det 

kan syfta på olika sociala situationer.  

2.1.6 Den sociopolitiska diskursen 

Diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen liknar varandra. Dock 

fokuserar den sociopolitiska diskursen på maktstrukturer och hur språket kan påverka 

människors identitet. Eleverna tränas i att vara kritiska till texter och till samhället, vilket 

sätts i spel genom att eleverna ställer frågor om politik, makt, samhälle och individen till 

sin egen eller andras texter. Genom skrivarbete inom den sociopolitiska diskursen kan 

eleverna få syn på och utmana maktstrukturer som genomsyrar samhället och ge upphov 

till förändring och nya tankar. Skrivande i denna diskurs gör att eleverna måste 

positionera sig som samhällsmedborgare (Ivanič 2004:238). Denna skrivdiskurs går inte 

att koppla till Lgr 2011 för årskurs 7–9, eftersom den inte går att styrka varken i det 

centrala innehållet eller kunskapskraven. 

2.2 Tidigare forskning  

I Språkvård för språkutveckling undersöker Lundin & Linnér (2013) lärarstudenters 

uppfattningar om språkets regelsystem. I studien har svensklärarstudenter vid Malmö 

högskola deltagit i gruppintervjuer samt gjort en skriftlig uppgift individuellt. Uppgiften 

gick ut på att informanterna skriftligt fick besvara frågorna ”Vad betyder begreppen 

»språkvård» och »språknormer» för dig? och Vad betyder begreppen i samband med ditt 

förhållningssätt till elevskrivna texter? samt Finns det, som du ser det, någon motsättning 

mellan en bedömningsläsning och en läsning för språkutveckling?”. Resultatet visar att 

lärarstudenterna menar att det är viktigt att elever är medvetna om regelsystem för 

stavning, avstavning och grammatik när de ska skriva en formell text. Lundin & Linnér 

menar att det finns ett regelverk för språket i skolan, och studenter på lärarutbildningen, 

oberoende av situation, förhåller sig till normerna när de ska utforma en text. Det 

normsystemet fokuserar på att finna fel som inte överensstämmer med regelverket. 
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Lundin & Linnér menar att normerna för skrivandet kan göra att skribentens 

uppmärksamhet på innehållet i texten minskar när fokus ligger på stavning och 

meningsbyggnad (2013:56). Lundin & Linnér upptäckte även en ambivalens hos 

lärarstudenterna när det handlar om synen på elevers språkutveckling. Å ena sidan vill de 

att eleverna ska lära sig regelverket och förhålla sig till det i det skrivna språket, men å 

andra sidan ska de samtidigt få möjlighet att utveckla sitt språk utan att fokus på 

språknormer begränsar deras utveckling. Lundin & Linnér menar att det finns ett dilemma 

här eftersom lärarstudenterna vill låta eleverna vara kreativa och utveckla sitt språk 

samtidigt som de vill upprätthålla de språknormer som finns. (2013:57).  

I en enkätundersökning (Josephson 1999) som både språkvetare och icke 

språkvetare har besvarat, i syfte att undersöka deras attityder till språkriktighet, 

framkommer att det finns skiljaktigheter i deras attityder. Totalt skickades 800 enkäter 

slumpmässigt ut till människor från olika delar av samhället samtidigt som 72 språkvetare 

från Uppsala och Stockholms universitet svarade på samma enkät. I undersökningen är 

båda grupperna överens om vikten av att kunna stava och att det är viktigt för 

språkförmågan att läsa mycket. Språkvetare och gemene man är också överens om att 

myndigheter och politiker formulerar sig för komplicerat många gånger. Dock visade det 

sig att språkvetarna är mer toleranta för stavfel, svordomar och ungdomsspråk än gruppen 

som Josephson kallar för ”folk” (1999:10). Något som också framkommer i studien är att 

människor i allmänhet anser att språket försämras medan språkvetarna anser att 

utvecklingen är naturlig och förväntad och i sig inte är något som försämrar språket 

(1999:7, 12). Attityder till vad som anses vara språkriktighet, menar Josephson, skiljer 

sig beroende på om man tillhör gemene man eller språkvetarna. Detta tyder på att det är 

många faktorer som avgör vad en människa anser vara bra eller dåligt samt rätt eller fel i 

olika språkliga situationer.  

 Östlund-Stjärnegårdh (2002) har i sin avhandling Godkänd i svenska? Bedömning 

och analys av gymnasieelevers texter låtit 21 informanter bedöma 60 elevtexter som 

skrevs under nationella proven år 1997. Informanterna betygsatte texterna från IG till 

MVG. I studien finns också ett enkätmaterial som 120 lärare har besvarat. I enkäten fick 

informanterna rangordna vad som är mest relevant i bedömningen av en text till vad de 

ansåg vara minst relevant. Informanterna fick också möjlighet att lägga till aspekter som 

de anser är viktiga i bedömningen av elevtexter. Enkätsvaren visade att meningsbyggnad 

är det viktigaste, men flera av informanterna nämner även ordval och stavning som 

viktiga aspekter när de bedömer texter. Det går således att se att språkriktighet har en stor 
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betydelse vid bedömning av elevtexter. Bedömarna av elevtexterna klassade elevtexter 

med många satsradningar som obegripliga och ger sådana texter betyget IG. 

Meningsbyggnad och stavning är alltså centrala aspekter för lärare som bedömer och 

betygsätter texter (Östlund-Stjärnegårdh 2002).  

Forskning visar att de traditionella metoderna för att undervisa om grammatik och 

språkriktighet, med exempelvis övningsböcker, endast behandlar inlärningssättet syn. 

Den lärstilsanpassade undervisningen behandlar däremot alla fyra inlärningssätten: 

hörsel, syn, känsel och upplevelse (Boström 2004 19–23). Boströms syfte med studien 

var att undersöka om metoderna är avgörande vid inlärning av grammatik, och om 

undervisning baserad på elevernas individuella lärstilar är föredra jämfört med 

traditionella metoder för att grammatikinlärning. Hon genomförde enkätundersökningar 

och intervjuer med svensklärare som arbetade på högstadiet och gymnasiet. I studien 

undersöker Boström vikten av bygga upp undervisningen i språkriktighet utifrån synsättet 

att människan har olika sätt att lära sig ny kunskap, såsom genom att se, genom att lyssna, 

genom att använda redskap samt genom att uppleva. Boström kommer fram till att 

undervisning baserad på individens individuella lärstilar möjliggör individualisering samt 

skapar motivation för grammatikundervisningen i skolan.  

I artikeln Språksynen i dagens kursplaner (Malmberg 2001) beskrivs att det svenska 

språket är integrerat i all undervisning i skolan och att det gör svenskämnet till ett centralt 

ämne (2001:17) Detta synsätt är dock delvis nytt eftersom språkundervisning tidigare 

varit en isolerad företeelse, vilket troligen beror på att svenskämnet och andra språkämnen 

sågs som rena färdighetsämnen. Tidigare låg vikten vid grammatik och att kunna 

översätta texter till och från målspråket, medan analysmetoder ansågs vara en annan typ 

av kunskap. Läraren lägger ofta vikt vid grammatikundervisning för att de anser att 

eleverna i större utsträckning kan undvika språkfel om de har en stabil kunskapsbas i 

grammatik. Det är också troligt att lärarna känner sig bekväma i 

grammatikundervisningen där det går att ge klara direktiv om vad som är rätt och fel 

jämfört med exempelvis öppna diskussioner om ett ämne. (Malmberg 2001:17–25). I 

styrdokumenten för ämnet svenska för grundskolan (Lgr 2011) finns tydliga 

kunskapskrav som innebär att eleven måste kunna behärska stavning, ordval och form när 

de skriver. Men det finns även stöd för att eleverna måste kunna analysera olika former 

av texter samt kunna delta i olika samtal i klassrummet.  
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2.2.1 Skrivdiskurser i klassrummet 

Randahl (2012) genomförde en studie som undersökte elevers och lärares uppfattning om 

undervisning om språkriktighet i gymnasieskolan. Hon använder sig av Ivanič (2004) 

teori om skrivdiskurser för att undersöka vilka diskurser eleverna upplever dominerar i 

undervisningen. Undersökningen bygger på enkäter från 91 elever från tre klasser på det 

naturvetenskapliga programmet på gymnasieskolan. De diskurser som dominerar är enligt 

enkätsvaren kreativitetsdiskursen och processdiskursen. Eleverna som besvarat enkäten 

menar att det viktiga är att vara kreativ och hängiven det ämne man skriver om. De elever 

som anser att processdiskursen dominerar menar att det viktiga är att förbereda och 

planera sitt skrivande exempelvis genom att använda sig av en mind map (Randahl 

2012:35ff). Det som också framgår i enkätundersökningen är att läraren ger eleverna råd 

om språkriktighet, men då är undervisningen även kopplad till någon av de andra 

skrivdiskurserna. Undervisning som endast är begränsad till färdighetsdiskursen går inte 

att finna belägg för i elevernas svar.  

Randahl (2012) följer också två lärare, kallade Cilla och Sofia, i deras 

svenskundervisning under sex respektive åtta lektioner i svenska. Till en början verkar 

det som att genrediskursen dominerar hos Cilla, men efter att ha sett responsen hon ger 

på elevtexterna menar Randahl att arbetet domineras av färdighetsdiskursen eftersom 

Cilla i huvudsak lägger fokus på att elevtexterna ska vara språkligt korrekta. Sofias 

undervisning domineras däremot av diskursen om sociala praktiker eftersom eleverna gör 

ett tidningsprojekt där det kommunikativa sammanhanget är i fokus. Men även 

färdighetsdiskursen tar plats eftersom hon kommenterar stavning, meningsbyggnad och 

särskrivning etc. (2012:49ff). Randahl poängterar att det går att finna spår av samtliga sex 

skrivdiskurser hos de båda intervjuade lärarna och menar att de båda lärarnas 

positionering i de olika diskurserna kan kopplas till vilket håll de vill att skolan ska ta. 

Cilla, som enligt Randhal positionerar sig i färdighetsdiskursen, representerar synen 

”back to basics” (Randahl 2012:95), vilket innebär att läraren är en tydlig ledare och att 

eleverna ska utveckla förmågor och ta till sig kunskap som de sedan kan använda 

oberoende av situation. Huvudfokus ligger på grundförmågorna skriva, läsa och räkna. 

Sofias positionering speglar en annan riktning som vill att skolan och samhället ska ha en 

nära relation (2012:95–96). Randahl menar att man som lärare bör vara medveten om att 

den diskurs man själv positionerar sig i inte alla gånger stämmer överens med den 

positionering eleverna anser att undervisningen har. När elever får ta del av nya 
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skrivdiskurser kan det ge dem möjlighet att utvecklas i sitt skrivande, men det kan också 

skapa en förvirring om eleverna inte stött på en skrivdiskurs tidigare (Randahl 2012:96). 

3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras valet av metod, hur studien är genomförd och hur materialet 

har bearbetats. Även de forskningsetiska principerna redovisas och studiens informanter 

presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens metodkritik.  

3.1 Genomförande 

För att besvara frågeställningarna har tre lärarintervjuer genomförts. Valet av metod 

grundar sig i att svensklärarna i intervjuer erbjuds möjlighet att reflektera över sitt arbete 

med språkriktighet på högstadiet. Kvalitativa metoder i form av exempelvis intervjuer är 

passande att använda när man vill få utförliga svar (Eliasson 2013:27), eftersom intervjuer 

ökar sannolikheten att forskaren får ta del av utförliga tankar och resonemang. Vid en 

intervju kan den som intervjuar också utveckla frågan genom följdfrågor som gör det 

möjligt att nå djupare kunskap i ämnet jämfört med exempelvis en enkätundersökning. 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer grundar sig i att vilja nå en så avslappnad 

och öppen känsla som möjligt under intervjuerna. Är en intervju för starkt strukturerad 

finns risken att viktig information går förlorad (Eliasson 2013:24). Före intervjuerna 

utformade jag en intervjuguide (bilaga 1), vars frågor fungerade som stöd under 

intervjutillfällena. För att nå informanter tog jag hjälp av en lärare som redan hade visat 

intresse för att vara med i studien, och hen hjälpte mig att finna ytterligare två informanter. 

Denna typ av förfarande kallas ibland snöbollsmetoden (Trost 2010).  

Samtliga intervjuer skedde efter skoltid och genomfördes antingen i informanternas 

arbetsrum eller hemklassrum. Det är viktigt att den intervjuade känner sig avslappnad i 

miljön hen intervjuas i och för att känna sig bekväm är det också viktigt att informanten 

vet vad som kommer att ske (Holme & Solvang 1997:107). Informanterna fick inför 

intervjun information om studiens syfte och en förfrågan om de accepterade 

ljudinspelning, vilket också gjorde att informanterna kunde förbereda sig mentalt för 

intervjuerna. Samtliga informanter godkände att intervjuerna spelades in. 

Under intervjutillfället försökte jag att förhålla mig neutral. Målet under intervjun 

var att få informanterna att berätta så mycket som möjligt utan att jag behövde vara alltför 

delaktig. Samtliga informanter hade mycket att säga om ämnet, och jag gick in i vissa 
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lägen och ställde följdfrågor för att komma vidare in på ett spår som var relevant för 

studien eller för att konkretisera något informanterna sagt.  

Transkribering är när tal formas om till skrift. När transkriptionen påbörjas startar 

även en form av inledande analys, eftersom det är omöjligt att transkribera ett material 

utan att samtidigt analysera det (Norrby 2004:35). När man ska transkribera intervjuer 

kan man välja att transkribera hela materialet eller endast det som bedöms vara väsentligt 

för studiens syfte och frågeställning (Repstad 2008:86). I denna undersökning 

genomfördes en transkription av hela materialet. Eftersom jag intresserar mig för vad 

informanterna säger inte hur de säger något gjordes en så kallad bastranskription. 

Fördelen med en bastranskription är att den lätt att läsa och gå tillbaka till i analysen av 

materialet (Norrby 2004:79–80). 

3.2 Forskningsetiska principer  

De etiska principer som finns för forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). Informanterna i den 

här studien delgavs information om de forskningsetiska reglerna via mail innan 

intervjuerna genomfördes och muntligt innan intervjuerna inleddes.  

 Informationskravet innebär att informanterna får information om vad deras 

medverkan går ut på och vilket syfte undersökningen har. De medverkande i 

undersökningen ska också få information om att de har möjlighet att avbryta sin 

medverkan i vilket skeende som helst (Vetenskapsrådet 2017). Denna information 

framfördes både muntligt samt via mail innan intervjuerna genomfördes.  

För att uppfylla konfidentialitetskravet tilldelades informanterna och skolorna 

fiktiva namn. Dessa fiktiva namn används både vid transkriberingen samt vid 

sammanställningen av studien. Informanternas riktiga namn finns heller inte med i 

inspelningarna, vilket gör att enskilda människor således inte går att identifiera genom 

varken deras eller skolornas namn. Detta gör det omöjligt för en utomstående person att 

ta reda på vem som deltagit i undersökningen.  

Samtyckeskravet följdes genom att informanterna fick information om att de när 

som helst kunde välja att inte vara med i studien. Skulle informanterna välja att avbryta 

sin medverkan i studien i något skede inte detta innebära några negativa konsekvenser för 

dem (Vetenskapsrådet 2017).  
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Nyttjandekravet innebär att det som informanterna delger i en undersökning endast 

kommer att användas för forskningsändamål. Intervjumaterialet kommer således inte att 

användas för kommersiellt bruk eller i icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet 2017).  

3.3 Informanter  

De tre svensklärare på högstadiet som intervjuades arbetar samtliga på samma grundskola 

i en sydsvensk småstad. De har tilldelats de fiktiva namnen Maria, Sara och Elin för att 

skydda deras identitet. 

 Maria är 41 år och har arbetat som svensklärare i cirka 15 år och är också utbildad 

i svenska som andraspråk. Sara är 45 år och har arbetat som lärare i 20 år men är också 

behörig i samhällskunskap, religion och historia. Elin skiljer sig från Maria och Sara 

eftersom hon endast är 26 år och har arbetat som lärare i 2,5 år. Elin är också behörig i 

samhällskunskap och historia.  

3.4 Tematisk innehållsanalys 

Materialet har analyserats genom så kallad tematisk innehållsanalys (jfr Graneheim & 

Lundman 2004, Fejes & Thornberg 2016) och målet är att finna gemensamma teman i de 

olika intervjuerna (2016:244).  

I en tematisk innehållsanalys startar analysen redan när studien genomförs för att 

sedan pågå under hela forskningsprocessen (Fejes & Thornberg 2016:244). När allt 

material var insamlat lästes hela materialet igenom flera gånger för att undersöka om det 

fanns fler teman än det i förväg skapade temat. Det valda temat är Uttryck för olika 

diskurser i lärares utsagor som språkriktighet. Det går även se Ivanič (2004) sex 

skrivdiskurser som underkategorier i undersökningen.  

I tolkningsfasen sammanförs analysens delar och de viktigaste aspekterna lyfts fram 

och kategoriseras (Yin 2013:204). I tolkningen identifieras centrala drag i informanternas 

utsagor, i detta fall hur de förhåller sig till olika skrivdiskurser (Ivanic 2004). Eftersom 

syftet med undersökningen är att undersöka de skrivdiskurser som informanternas utsagor 

tangerar fokuserar jag i analysen på att identifiera inom vilka skrivdiskurser 

informanternas yttranden förekommer. Nedan presenteras exempel på vad som eftersökts 

i informanternas utsagor för att urskilja inom vilken skrivdiskurs de befinner sig, alltså 

hur kategorierna har realiserats. 
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Diskurs Realisering  

Färdighetsdiskursen Utsagor om färdighetsträning, 
exempelvis rättstavningsträning och 
grammatikundervisning samt fokus på 
rätt och fel i elevtexter.  

Genrediskursen Yttranden om olika typer av texter såsom 
argumenterande text, faktatext etc. 
Beskrivningar om konventioner som bör 
följas när olika texter framställs.  

Processdiskursen  Beskrivningar om hur texter bearbetas i 
flera led, det vill säga att den första texten 
inte ses som den slutgiltiga, utan det 
avgörande är yttranden om att flera steg i 
arbetet med en text är själva målet.  

Diskursen om social praktik  Utsagor om hur elever deltar i olika 
former av diskussioner om sina och andras 
texter som exempelvis boksamtal eller 
kamratrespons. 

Den sociopolitiska diskursen Beskrivningar om hur elever ges 
möjlighet att ställa frågor till sina och 
andras texter för att kritisera olika normer 
i samhället, som exempelvis olika typer av 
maktstrukturer.  

 

3.5 Metod- och materialkritik 

Studien kan kritiseras eftersom den bygger på subjektiva tolkningar. För att läsaren ska 

kunna ta del av vad jag baserar mina tolkningar på har jag valt att presentera många citat 

från intervjuerna. Att helt undvika subjektiva tolkningar är dock ofrånkomligt i denna typ 

av studie.  

 I informanternas utsagor går det återfinna flera diskurser i en och samma 

undervisningsmetod, vilket kan göra det svårt att hitta en tydlig gräns och avgöra vilken 

eller vilka diskurser de avser. Men efter att ha läst om Ivanič (2004) skrivdiskurser, samt 

tagit del av allt material från informanterna, presenteras min tolkning som grundas i såväl 

teori som empiri.  

 Det går även kritisera att undersökningen bygger på lärarnas utsagor om hur de 

arbetar med språkriktighet. Inga klassrumsobservationer är utförda och jag vet därför inte 
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om informanternas berättelser och skildringar verkligen stämmer. Jag kan emellertid inte 

se att informanterna har något incitament att inte vara sanningsenliga under intervjuerna.  

En annan kritik som kan framhävas är att undersökningen innehåller få informanter. 

Studien ska dock betraktas som en fallstudie eftersom den studerar ett specifikt fenomen 

i en avgränsad grupp, vilket gör att inga generella slutsatser kan dras.  

4 Resultat 
I detta kapitel redovisas informanternas utsagor om språkriktighet och hur de kan kopplas 

till Ivanič (2004) sex skrivdiskurser. 

4.1 Uttryck för olika diskurser i lärares utsagor om 
språkriktighet 

Nedan presenteras resultatet uppdelat efter Ivanič (2004) sex skrivdiskurser. 

4.1.1 Färdighetsdiskurs 

I de tre lärarintervjuerna är färdighetsdiskursen den mest framträdande, och samtliga 

beskriver konkreta undervisningsmetoder som återspeglar färdighetsträning. Två 

exempel är tävlingar (Sara och Maria) och veckans ord (Elin). I båda dessa fall finns 

språkliga strukturer som kan vara rätt eller fel, vilket innebär en stark koppling till 

färdighetsdiskursen. Sara anser att lekar och stavningstävlingar kan vara ett lustfyllt sätt 

att arbeta med språkriktighet:  

Jag brukar köra stavningstävlingar! Då går eleverna upp två och två till tavlan och så länge 

de stavar rätt får de stå kvar. Typ, som en duell. (Sara)  

 

Stavningstävlingar är jättebra att använda när de är trötta, typ fredag sista timmen. Oftast 

taggar de till sista tiden då eftersom de tycker det är så roligt. (Sara) 

Här blir det tydligt för eleven om de har gjort rätt eller fel eftersom de får stå kvar vid 

tavlan så länge de fortsätter stava rätt. Det som bedöms här är hur väl eleven förhåller sig 

till språknormerna, vilket Ivanič menar är grunden för färdighetsdiskursen. Även Maria 

använder sig av en lekfull metod när hon ska träna eleverna i stavning:  

När jag ska arbeta med rättstavning startar jag alltid området med att ge eleverna i uppgift att 

leta skyltar som är felstavade. När de hittat en skylt ska de ta kort på skylten så att de sen kan 

visa den för klassen. Eleverna tycker ofta det är så roligt att det brukar sluta med en tävling i 

klassen om vem som hittat flest skyltar. (Maria) 
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Även i Marias metod är språknormerna för rätt och fel i fokus eftersom hon ger eleverna 

i uppgift att finna felstavade skyltar. De elever som behärskar normsystemet för stavning 

kommer ha större möjlighet att presentera skyltar där stavningen inte är korrekt. Metoden 

bygger dock på att eleverna från början är duktiga på att stava samt att de vet vad 

särskrivning innebär.  

Den metod Elin beskriver skiljer sig från Saras och Marias eftersom hon använder 

sig av ett mer traditionellt sätt genom undervisningsinslaget ”Veckans ord”. Även denna 

metod är ett exempel på färdighetsdiskursen eftersom den, precis som i Saras och Marias 

tävlingar, fokuserar på rätt och fel. Elin beskriver det så här:  

Jag använder mig av veckans ord. Eleverna får cirka tio ord i början av varje vecka som de 

ska öva på hemma. De ska veta hur orden stavas och vad de betyder. Sen på fredagar så har 

vi ett läxförhör. Jag tar inte in böckerna och rättar dem utan de får skicka runt sina böcker i 

klassen så att de kan rätta varandras ord när jag går igenom rätt svar på tavlan. (Elin) 

Elins metod innehåller ett klassiskt glosförhör där det endast finns ett rätt svar. Eleven 

bedöms följaktligen efter hur väl den har förhållit sig till de språknormer som läraren satt 

upp genom att jämföra sina svar med de svar läraren presenterar på tavlan.  

Samtliga informanter kopplar språkfärdighet till undervisning i stavning, vilket 

också kan kopplas till färdighetsdiskursen. När informanterna beskriver hur elever 

behöver träna stavning så kopplar de inte det till grammatikundervisning. I Saras och 

Marias fall handlar det främst om att eleverna behöver träna versaler och gemener, vilket 

Sara berättar om:  

I en av mina 7:or så kan inte halva klassen skriva med stor och liten bokstav. Så jag börjar 

alltid med att låta mina nya klasser skriva en uppsats för att se vilken nivå de ligger på, för 

då ser jag vad vi måste fokusera på. (Sara)  

Eftersom Sara beskriver hur hon nivåbestämmer elevernas kunskap placeras denna utsaga 

inom färdighetsdiskursen eftersom att det är ett tydligt drag för denna skrivdiskurs.  

Maria arbetar med versaler och gemener, men också med dubbelteckning av 

konsonanter med sina elever:  

Jag rättar på olika sätt beroende på vilken årskurs jag har. I en 7:a kanske jag bara rättar stor 

och liten bokstav och punkt i en uppgift. I en annan uppgift kan jag välja att fokusera på 

dubbelteckning istället. En 9:a kräver jag mer av men det är väldigt individuellt beroende på 

elev, så i vissa fall kan jag få fokusera på endast stor bokstav och punkt även där. För om inte 

vissa kan grunder som stor bokstav och punkt, kan jag inte gå in och rätta de och dem. (Maria)  
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Utifrån Marias utsaga tycks versaler, gemener och dubbelbeteckning vara grunderna till 

att kunna skriva språkriktigt. Hon anser exempelvis att eleven först måste behärska stor 

och liten bokstav och punkt för att sedan kunna använda de och dem korrekt i sitt 

skrivande.  

 När informanterna beskriver vilket arbetsmaterialmaterial de använder sig av berör 

de grammatikområdet. Maria nämner exempelvis följande:  

Jag använder mig inte så mycket av läroböckerna. Det är enstaka övningar i Svenska för dig 

jag använder ibland. Jag använder mer sånt jag samlat på mig under åren. Antingen har jag 

gjort det själv eller fått det från någon annan. Men när vi har grammatik måste eleverna alltid 

ha tillgång till böckerna, för de måste ofta jobba hemma för att klara grammatikområdet. 

(Maria) 

Maria menar att utan grammatikböcker skulle inte eleverna ha möjlighet att klara 

grammatikområdet eftersom många behöver ägna tid åt det även hemma. Utifrån Elins 

utsagor går även uttolka att hon upplever en svårighet inom grammatikområdet. Hon 

säger:  

Vissa elever är duktiga på att skriva inom olika genrer medan andra är duktiga på att skriva 

grammatiskt korrekt. (Elin)  

Marias och Elins utsagor om grammatikundervisning placerar sig i färdighetsdiskursen, 

eftersom deras syfte med grammatik är att lära eleverna skriva språkligt korrekt. 

Färdighetsdiskursen finns tydligt formulerad i kunskapskraven för högstadiet, 

vilket kan vara skälet till att informanterna beskriver ett arbetssätt som kan kopplas till 

färdighetsdiskursen. Ivanič menar dock att färdighetsdiskursen vanligtvis används 

tillsammans med någon av de andra skrivdiskurserna, vilket delvis blir synligt i min 

studie. Informanternas beskrivningar här befinner sig endast inom färdighetsdiskursen 

eftersom tyngdpunkten ligger på de språkliga normerna om vad som anses vara rätt och 

fel.  

4.1.2 Genrediskurs 

I informanternas utsagor går det finna flera utsagor som kan kopplas till genrediskursen, 

eftersom alla beskriver hur de för eleverna presenterar hur olika typer av texter ska 

utformas. I citaten nedan går det att se hur samtliga informanter beskriver hur de arbetar 

med genreskrivande: 
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Jag brukar låta eleverna skriva en egen text som de själva sen får rätta efter jag gett dem 

feedback. Senast lyssnade vi på en dokumentär. Efter fick de välja en person i dokumentären 

som de ville skriva ett brev till. Men innan de börjar skriva så visar jag dem vad ett brev ska 

innehålla och sen rättar jag både innehållet och språket. (Sara) 

 

Har jag bestämt att de ska skriva en insändare så brukar jag presentera vad en insändare ska 

innehålla. Ofta får de också läsa en och ha den som en mall. När jag sen rättar texterna kollar 

jag både på formen och språket. (Maria) 

 

Det viktiga är att visa eleverna vad texten som de ska skriva måste innehålla. Brev måste ju 

exempelvis ha en hälsningsfras, avslut och så skriver man ofta ort och datum. Även om 

eleverna skriver inom en viss genre så är stavning, meningsuppbyggnad och styckindelning 

viktigt. (Elin) 

De gemensamma dragen som finns i samtliga utsagor är att informanterna styr vad olika 

genrer bör innehålla samt att de rättar både innehåll och form i elevernas texter. När de 

beskriver hur de arbetar med genrer använder de ord som ”ska” och ”måste” när de 

beskriver hur olika texter ska se ut. Detta gör att det inte finns någon öppning för att vara 

kreativ, eftersom det finns olika regelsystem som eleverna måste förhålla sig till när de 

skriver inom de olika genrerna. Det finns en tydlig koppling till genrediskursen i samtliga 

informanters utsagor, eftersom de beskriver hur de arbetar med olika typer av texter, 

exempelvis brev och insändare. Enligt genrediskursen ska bedömningen göras utifrån hur 

väl en text förhåller sig till sin genre, men informanterna i min studie beskriver att de inte 

bara bedömer texterna utifrån genremässiga konventioner, utan också efter hur väl den 

förhåller sig till språk- och skrivregler. Ivanič (2004) skriver att färdighetsdiskursen ofta 

kombineras tillsammans med andra skrivdiskurser, vilket informanterna även bekräftar i 

sina utsagor.  

Syftet med texten är avgörande för hur en text utformas. Det ställs exempelvis inte 

samma krav på ett Facebook-meddelande som på en argumenterande text som ska 

bedömas av läraren. Detta är dock inte alla tre informanter helt överens om. Elin 

beskriver:  

Jag tycker det är en självklarhet att man inte kan ha samma krav på rättstavning i ett blogginlägg 

som i en utredande text. I ett blogginlägg har jag godkänt olika internetförkortningar men det skulle 

ju aldrig vara okej i en akademisk text. (Elin) 

Elin är öppen i sin syn på stavning och anser att det bör vara olika krav på rättstavning 

beroende på vilken typ av text eleven skriver. Hon är även medveten om hur det skrivna 
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språket kan ha olika form beroende på syfte. Även Sara nämnde att hennes krav skiljer 

sig beroende på texttyp:  

Jag är hårdare med rättstavning om eleverna skriver ett referat exempelvis. Men ska de skriva 

loggböcker till en bok så är jag inte lika hård. Det är ju mer en sammanfattning för dem själva 

så att de ska komma ihåg vad som hänt. (Sara)  

Elin och Sara anser alltså att kraven på språkriktighet skiljer sig beroende på vilken 

genre eleven skriver inom. Elin är den som tydligast beskriver att hon inte har 

samma krav på språkriktighet när eleverna ska skriva ett blogginlägg kontra när de 

utformar en utredande text. Elins utsaga kan tolkas som tydligast eftersom hon 

använder begreppet ”självklarhet” när hon beskriver att det bör vara olika krav på 

olika texter. Maria är dock mer konservativ angående synen på rättstavning. Så här 

uttalar hon sig:  

Jag är väldigt hård vad det gäller stavning. Det kvittar vilken text eleverna skriver. Jag tycker 

det är lika viktigt att stava rätt i ett foruminlägg som i en argumenterande text. Eleverna på 

högstadiet har jättesvårt med stavning och därför är det viktigt att vara hård så att de lär sig. 

På gymnasiet kan man jobba med att skriva på olika sätt. Men de måste först lära sig vad som 

är korrekt. (Maria)  

Maria går emot det som Sara och Elin beskriver eftersom hon anser sig vara hård när det 

gäller stavning och hon har samma krav på alla typer av texter. Maria anser att det är 

hennes uppgift att vara hård mot eleverna när det gäller att stava korrekt, eftersom 

eleverna måste veta vad som är rätt och fel innan man arbetar på något annat sätt med 

texterna.  

 Elin beskriver hur hon anser att man kan vara duktig på olika saker inom skrivande 

och säger följande:  

Vissa elever är duktiga på att skriva inom olika genrer medan andra är duktiga på att skriva 

grammatiskt korrekt. (Elin) 

Det Elin beskriver tyder på att hon anser att man kan ägna sig åt genreskrivande och vara 

duktig på det men mindre bra på det grammatiska, och tvärtom. Detta går emot vad Maria 

menar, eftersom hon anser att eleverna måste kunna stava för att komma vidare i sitt 

skrivande.  

Ivanič beskriver hur den sociala kontexten är avgörande för hur texten utformas, 

men det går inte se att Maria förhåller sig till denna typ av genreskrivande eftersom hon 

faller in i färdighetsdiskursen när eleverna ska utforma olika texttyper. Sara och Elin 
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applicerar däremot det Ivanič beskriver, eftersom deras krav förändras beroende på den 

sociala kontext som texten är tänkt att befinna sig i.  

 Utifrån informanternas yttranden går det således se att två av dem arbetar inom 

genrediskursen i sina klasser. Orsaken till varför genrediskursen återfinns i 

informanternas utsagor är möjligen att det tydligt framgår i kursplanen att eleverna ska 

lära sig arbeta och utforma olika typer av texter där texterna är anpassade strukturellt och 

språkligt för den specifika texttypen.  

4.1.3 Processdiskurs 

Färdighetsdiskursen och genrediskursen går enklare att återfinna i informanternas utsagor 

jämfört med processdiskursen. Processdiskursen antyds dock i informanternas 

beskrivningar om man ser förbi alla utsagor som hör till färdighetsdiskursen. Sara och 

Elin yttrar följande:  

Jag kan exempelvis skriva punkterna dubbelbeteckning, kommatecken och styckindelning i 

slutet av en elevtext. Eftersom jag bara markerat felet första gången det skett i texten får 

eleverna leta upp felen och rätta sina egna texter. (Sara) 

 

Jag rättar alla texter utan att markera i dem. Jag vill se vad flest elever har svårt för. När jag 

rättat klart går jag igenom de vanligaste felen med hela klassen och så får eleverna själva 

rätta sina texter. Sen lämnar de in igen så att jag kan göra en sista bedömning. (Elin) 

Sara rättar exempelvis endast elevens fel vid första tillfället, därefter får eleven själv söka 

i sin text för att se om hen gjort samma fel vid senare tillfällen. Elin beskriver hur hon 

arbetar på ett liknande sätt som Sara men utan att markera i elevtexterna. Hon går istället 

igenom de vanligaste felen i helklass för att sedan låta eleverna rätta sina egna texter innan 

slutinlämningen. Detta är en typ av process som fortlöper, vilket gör att det placeras under 

processdiskursen. 

Målet med processdiskursen är att eleverna får arbeta i flera led med en och samma 

text. Detta återspeglas i Elins och Saras beskrivningar eftersom de betonar hur eleverna 

ska rätta sina egna texter. Det vanligaste problemet med processdiskursen är att 

slutprodukten hamnar i fokus snarare än själva processen, vilket egentligen inte är 

huvudsyftet enligt Ivanič (2004). Detta problem kan man se i Elins beskrivning när hon 

betonar att eleverna ska lämna in texten för en sista bedömning.  

Processkrivandet återfinns även tillsammans med färdighetsdiskursen i Saras 

beskrivning när hon ger exempel på hur hon rättar dubbelteckning, styckeindelning och 
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interpunktion. Sara arbetar dock med färdighetsdiskursen som en process eftersom 

eleverna får rätta och skriva om sina texter utifrån hennes feedback.  

 Processdiskursen går att finna i styrdokumenten för högstadiet, likväl inte lika 

tydligt som färdighets- och genrediskursen. Det krävs att läraren själv tolkar ett av målen 

i styrdokumenten som processinriktat. Möjligen är det orsaken till att ingen av Marias 

utsagor går att koppla till processdiskursen.  

4.1.4 Kreativitet, social praktik och sociopolitisk medvetenhet  

I informanternas utsagor går det inte finna några självklara belägg för 

kreativitetsdiskursen, diskursen om social praktik eller diskursen om sociopolitisk 

medvetenhet. Orsaken kan möjligen vara att samtliga informanters utsagor till stor del 

befinner sig inom färdighetsdiskursen, där det finns ett rätt och fel för det skrivna språket. 

Kreativitetsdiskursen fokuserar på innehållet i texten istället för formen. Eleverna ska 

enligt denna diskurs ha möjlighet att vara kreativa och inte begränsas av ett regelsystem. 

 I diskursen om sociala praktiker ser man skrivandet som en del av en social kontext 

samt att texten har ett socialt syfte. Målet med diskursen är att lära eleverna bli medvetna 

om hur språket kan påverka människors identitet. Möjligen kan man se en antydan till 

medvetenhet om denna skrivdiskurs i följande uttalande av Elin:  

På nätet har jag flera gånger sett människor som fått elaka kommentarer för att de särskrivit eller 

stavat fel, och det är ju på nätet eleverna är jämt. Jag vill inte att de ska behöva utsättas för det så 

jag jobbar mycket med rättstavning. (Elin) 

Elin är medveten om att språket speglar en maktstruktur i samhället, men det går inte hitta 

något i hennes utsagor som beskriver att hon arbetar med denna diskurs. Diskursen finns 

enbart som grund till varför hon anser att det är viktigt att eleverna lär sig stava korrekt. 

Även Maria är till viss del inne på den sociopolitiska diskursen: 

Jag tycker att många ser ner på människor som inte behärskar språket. Många människor ser dem 

som mindre begåvade. Jag menar, man vet ju hur människor brukar skratta åt pizzeriorna som stavat 

fel på sina menyer, trots att man vet att de troligen inte är uppväxta i Sverige. (Maria) 

Det som framkommer i Marias beskrivning är hur viktigt det kan vara att man behärskar 

språket. Det kan bli avgörande för ens identitet eftersom människor kan se en som mindre 

begåvad om man inte kan stava. Denna syn på människor, att människor skrattar åt 

exempelvis pizzerior som inte kan stava speglar samhällets maktstruktur där stavning kan 

bli avgörande för om man ser ner på en människa eller inte. Marias utsaga liknar Elins 
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eftersom inte heller hon beskriver hur hon arbetar med att göra eleverna medvetna om 

detta, utan hon beskriver endast hur hon arbetar för att så många elever som möjligt ska 

kunna undkomma dessa typer av utsatta situationer.  

 Tabellen nedan ger en överblick av vilka skrivdiskurser som återfinns i 

informanternas utsagor.  

 
Färdighets-
diskursen 

Process-
diskursen 

Genre-
diskursen 

Kreativitets- 
diskursen 

Diskursen 
om 
sociala 
praktiker 

Sociopolitiska 
diskursen 

Sara x x x   x 

Maria x  x   x 

Elin x x x    
Tabell 1. Skrivdiskurser i informanternas utsagor. 

5 Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien i förhållande till med de teoretiska 

utgångspunkterna som den bygger på. I diskussionen presenteras även ämnesdidaktiska 

implikationer.  

5.1 Diskussion  

Den skrivdiskurs som dominerar informanternas i utsagor är färdighetsdiskursen eftersom 

det finns ett tydligt fokus hos lärarna att undervisa om rätt och fel i skrivandet. Lärarna 

arbetar främst med färdighetsdiskursen och de använder både ren färdighetsträning och 

processinriktat skrivande där fokus ligger på att skriva korrekt. Informanterna beskriver 

olika metoder för att göra det lättare och mer lustfyllt för eleverna att arbeta med 

språkriktighet. För att träna eleverna i språkriktighet använder informanterna 

stavningstävlingar, veckans ord och de låter eleverna leta efter felstavade skyltar i 

närsamhället. Att det finns något som är rätt och något som är fel är enligt Ivanič (2004) 

det som definierar färdighetsdiskursen, eftersom de bygger på att det endast finns ett rätt 

svar.  

Informanternas utsagor går att koppla till den lärstilsanpassade undervisningen som 

Boström (2004) beskriver, eftersom stavningstävlingar och sökandet efter felstavade 

skyltar berör två av de fyra inlärningssätt, i form av syn och upplevelser. Tävlingarna som 

beskrivs tycks göra att eleverna får en annan attityd till momentet, kanske på grund av att 

tävlingsandan tar över och tanken att språkriktighet är svårt hamnar i skymundan. Eller 
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så är att själva metoden skiljer sig markant mot andra undervisningsmoment som gör att 

eleverna får en annan attityd. Att utveckla förmågor och kunskaper genom lek bör inte 

underskattas, trots att man på högstadiet börjar se elever som unga vuxna.  

 I Lundins & Linnérs (2013) undersökning visar resultatet att svensklärarstudenter 

menar att det är viktigt att eleverna är medvetna om det regelsystem som finns för 

stavning, avstavning och grammatik när de ska utforma en text. I detta normsystem för 

skolan ligger fokus på att finna fel, vilket även informanternas utsagor i denna studie 

bekräftar. Enligt Lundin & Linnér kan detta göra att fokus på innehållet i texten minskar, 

vilket också skulle kunna vara en anledning till varför inga utsagor från informanterna 

kan kopplas till kreativitetsdiskursen, och troligen utesluter färdighetsdiskursen det 

kreativa skrivandet. I Lundins & Linnérs resultat framkommer det att informanterna är 

medvetna om att de ska undervisa om regelverket för det skrivna språket men samtidigt 

ge eleverna möjlighet att vara kreativa, vilket skapar en ambivalens hos lärarstudenterna 

i den studien.  

 Josephsons (1999) studie visar att gemene man är mindre toleranta än språkvetare 

gällande stavfel, svordomar och ungdomsspråk. Informanterna i min studie bekräftar 

Josephsons resultat eftersom de har ett stort fokus på att finna fel i elevtexter. Josephson 

menar att det finns flera faktorer som avgör vad man ser som rätt och fel samt dåligt och 

bra. En faktor som möjligen har stor påverkan på informanterna i min studie är att de 

befinner sig i en skolmiljö. Tidigare såg man på svenskämnet som ett färdighetsämne (jmf 

Malmberg 2001), vilket kanske fortfarande lever kvar inom skolans väggar och därför 

kan vara orsaken till informanternas fokus på rätt och fel i svenskundervisningen.  

 Samtliga informanter beskriver hur de arbetar med grammatik i sin undervisning, 

vilket är en av de metoder som placerar sig i Ivaničs färdighetsdiskurs. Malmberg (2001) 

menar att det är just grammatikundervisning som många svensklärare lägger mycket vikt 

vid. Anledningen till det är att många lärare anser att det blir lättare för eleverna att skriva 

språkligt korrekt om de har kunskap om språkets uppbyggnad och system. Detta är något 

informanterna bekräftar eftersom de arbetar med grammatik för att hjälpa eleverna att 

utvecklas språkligt och lära sig skriva språkriktigt. Malmberg menar också att grammatik 

är lättare att bedöma jämfört med öppna diskussioner och kanske är det en av orsakerna 

till att ingen av informanterna i denna studie tar upp diskussioner som metod för att träna 

skrivande.  

Informanterna beskriver hur de använder olika metoder vid bedömning av 

elevtexter. Metoderna är dock nära besläktade med varandra. I informanternas utsagor 
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beskrivs hur de markerar felen i texten endast vid första tillfället. Målet med att arbeta på 

detta sätt är att utmana eleverna och lära dem att finna sina egna fel. Det informanterna 

också har gemensamt är att de endast rättar det eleven måste öva mest på. En av 

informanterna anser att eleverna ska upptäcka sina fel helt på egen hand, medan en annan 

hjälper till lite genom att markera felen första gången de uppkommer i texten. Dessa 

metoder som informanterna använder vid respons på elevtexter kan kopplas till 

processdiskursen och färdighetsdiskursen. Eleverna inleder med att skriva och i nästa steg 

får de feedback av läraren, och därefter får eleverna revidera sina texter utifrån 

feedbacken. Själva bedömningen av elevtexterna befinner sig till största del i 

färdighetsdiskursen, eftersom mycket av responsen handlar om stavning, 

meningsbyggnad och styckeindelning. Det går även se inslag av genrediskurse, eftersom 

respnsen ges utifrån hur väl eleven förhåller sig till den genre texten ska tillhöra. Detta 

resultat går att jämföra med Östlund-Stjärnegårdh (2002) som menar att språkriktighet 

har stor betydelse vid bedömning av elevtexter, vilket utsagorna från informanterna i den 

här studien bekräftar. Stavning och meningsbyggnad är ofta avgörande för vilket betyg 

som sätts på en elevtext (jmf Östlund-Stjärnegårdh 2002), vilket är två aspekter som 

informanterna anser sig lägga vikt vid när de arbetar med processdiskursen i kombination 

med färdighetsdiskursen.  

Av informanternas beskrivningar går det utläsa att de under något moment befinner 

sig i minst två skrivdiskurser samtidigt, vanligtvis genrediskursen och färdighetdiskursen. 

Enligt Ivanič är det ett naturligt sätt att undervisa på eftersom eleverna då får goda 

förutsättningar att utveckla sitt skrivande (Ivanič 2004). I studien framkommer också att 

samtliga informanter ibland befinner sig enbart i färdighetsdiskursen, vilket Ivanič menar 

är sällsynt. Detta återfinns i informanternas beskrivningar av renodlad 

grammatikundervisning med genomgång följt av övningar samt andra 

undervisningsmetoder såsom stavningstävlingar, att finna flest felstavade skyltar och 

veckans ord. 

Det som framkommit i denna studie är att samtliga informanter sammantaget 

placerar sig i färdighetdiskursen när de beskriver hur de arbetar med språkriktighet. Det 

finns tydliga drag av färdighetsdiskursen även när tanken är att de ska arbeta utifrån 

genrediskursen eller processdiskursen. Resultatet från enkätsvaren i Randahls (2012) 

studie överensstämmer inte med resultatet i denna studie. Informanterna i Randahls 

undersökning är dock elever och inte lärare, vilket möjligen kan ha betydelse eftersom 

elever och lärare upplever lärandet på olika sätt. Av Randahls resultat framkommer att 
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eleverna upplever att de arbetar mest utifrån processdiskursen, vilket skiljer sig från denna 

undersökning, eftersom det endast framkommer att två av tre informanter anser sig arbeta 

utifrån processdiskursen. Ytterligare en skillnad mellan studierna är att eleverna anser sig 

arbeta mycket med kreativitetsdiskursen. Utifrån lärarnas utsagor i denna undersökning 

framkommer inte att de arbetar utifrån denna skrivdiskurs, utan huvudfokus ligger istället 

på färdighetsdiskursen. Möjligen kan det vara en viss skillnad beroende på att Randahl 

genomfört sin undersökning på gymnasiet och att denna undersökning genomförts på 

högstadiet.  Eventuellt kan olika skrivdiskurser dominera under olika delar av skoltiden 

och kreativitetsdiskursen kan få större utrymme när eleverna kommit längre i sin 

skrivutveckling. Randahl (2012) genomförde även observationer i klassrummet för att se 

inom vilken eller vilka skrivdiskurser två lärare arbetar utifrån. Den ena av Randahls 

informanter arbetar utifrån diskursen om sociala praktiker, men även där får 

färdighetsdiskursen en del utrymme. Den andra informanten anses till en början arbeta 

utifrån genrediskursen, men efter att ha sett responsen på elevtexterna menar Randahl att 

det är färdighetsdiskursen som dominerar. Jämförs resultatet i denna studie med Randahls 

observationer går det se att resultaten överensstämmer eftersom färdighetsdiskursen får 

stort utrymme hos samtliga informanter i båda undersökningarna. Orsaken till detta går 

endast spekulera i, men möjligen går det finna svar i styrdokumenten eftersom det är 

färdighetsdiskursen som är enklast att uttyda av samtliga diskurser.  

Jobbar man med flera skrivdiskurser kan eleverna bli medvetna om att det finns 

olika normsystem för olika skrivtillfällen, såsom att det finns olika regler för en 

argumenterande text i skolan jämfört med ett Facebookinlägg. Det är viktigt att arbeta 

med den sociopolitiska diskursen för att eleverna ska få förståelse för att språket även kan 

ha betydelse i olika maktsituationer. Om man till största del arbetar med 

färdighetsdiskursen kan man lätt fastna i att det endast finns ett rätt skrivande, oberoende 

av situation, vilket gör att eleverna inte blir medvetna om att det finns olika normsystem 

för skrivande. 

 Låter man eleverna arbeta utifrån flera olika skrivdiskurser får de större möjlighet 

att utveckla sitt skrivande, vilket även Ivanič (2004) tar upp. Arbetar lärarna endast med 

färdighetsdiskursen och begränsat med process- och genrediskursen, som resultatet i min 

studie visar, går således eleverna miste om denna möjlighet till utveckling i sitt skrivande. 

Randahl (2012) beskriver också hur lärares arbete med skrivande speglar deras syn på hur 

svenskämnet och hur skolan bör utformas. Resultatet i denna studie tyder på att 

informanterna har en syn på svenskämnet likt den som var mer framträdande fram till 50-
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talet, där svenskämnet var ett färdighetsämne (Ivanič 2004). Anledningen kan vara att det 

är lätt att finna belägg för färdighetsdiskursen i styrdokumenten för årskurs 7 – 9.  

 I min undersökning beskriver informanterna hur de arbetar med genrediskursen, 

men det framkommer tydligt i deras utsagor hur färdighetsdiskursen tar över även inom 

genreskrivandet. Behärskar eleverna olika typer av genrer kan de förstå syftet med olika 

texttyper, vilket de missar om färdighetsdiskursen ständigt dominerar undervisningen. En 

fördel med kreativitetsdiskursen är att den kan stärka svaga elevgrupper eftersom allas 

erfarenheter är lika viktiga (Elbow 1973). Arbetar inte lärare utifrån denna diskurs kan 

dessa svaga elevgrupper, som annars kunde ha stärkts, falla mellan stolarna. Styrkan med 

att arbeta utifrån samtliga diskurser i sin undervisning är följaktligen att man i större 

utsträckning når fler elever oavsett på vilken nivå de befinner sig. Att elever föredrar olika 

inlärningssätt är något som är ett aktuellt ämne i skolan, vilket gör det viktigt att göra 

lärare medvetna om sina metoder, så att de kan förflytta sig mellan de olika diskurserna 

och arbeta utifrån fler än en åt gången. På så sätt skulle fler elever få en mer 

individanpassad undervisning som skulle gynna samtliga elever, svaga som starka. I sin 

tur skulle det kunna resultera i att fler elever blir mer förberedda för gymnasiet, 

universitetsstudier och arbetsliv.  

5.2 Vidare forskning 

Studien är begränsad till endast tre informanter och det skulle vara intressant att utöka 

studien till fler lärare, skolor och städer. I en mer omfattande studie skulle det vara 

intressant att göra klassrumsobservationer för att se om undervisningen överensstämmer 

med vilka metoder lärarna säger sig använda.  

 En av informanterna i studien problematiserade användningen av 

rättstavningsprogram i undervisningen. Det skulle även vara intressant att undersöka om 

rättstavningsprogrammen är en tillgång eller om det faktiskt kan hämma elevernas 

utveckling i språkriktighet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som svensklärare? 
2. Vilken syn har du på språkriktighet? (tex, bör de läggas mycket tid på eller inte 

o.s.v.).  
3. Hur arbetar du med språkriktighet i klassrummet?  
4. På vilket sätt arbetar du med språkriktighet i de texter du får in av eleverna?  
5. När du ger eleverna respons på deras texter hur går du då tillväga? 
6. Om läraren varit länge inom yrket – Om du reflekterar över dina år som lärare i 

svenska, har då din syn på språkriktighet och hur man bör arbeta med den 
förändrats över tid? 

7. Anser du att synen på språkriktighet har förändrats inom skolan i och med 
stavningsprogrammens utveckling? 

8. Har du olika krav på språkriktighet beroende på vilken texttyp eleverna skriver? 
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