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Abstract 
Det finns olika sätt att se på skrivande och vad som bör betonas och fokuseras i 

skrivundervisning för att utveckla elevers skrivande. Ivanič (2004) har skapat ett 

teoretiskt ramverk med sex skrivdidaktiska diskurser som aktualiserar olika perspektiv 

på skrivundervisning. Ett funktionellt och diskursivt skrivande lyfts särskilt fram i nyare 

skrivdidaktisk forskning och i styrdokument för kursen Svenska 1 i gymnasieskolan.  

I studien analyseras diskursiva skrivuppgifter som presenteras i tre olika 

läromedel för kursen Svenska 1, eftersom elever kan möta dem i skrivundervisningen på 

gymnasiet. Syftet med studien är att analysera vilka skrivdidaktiska diskurser som 

representeras i tio diskursiva skrivuppgifter samt vilken funktion (syfte, mottagare och 

situation) de tillskrivs. Detta undersöks utifrån Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser. 

Av analysen framgår att majoriteten av de diskursiva skrivuppgifterna kan 

beskrivas som skrivdidaktiska hybrider eftersom de innehåller inslag från flertalet 

diskurser. Särskilt återkommande är genrediskursen, processdiskursen, 

färdighetsdiskursen och diskursen om sociala praktiker. Skrivandet kan därför sägas 

utgå från flera olika syften samtidigt, vilket i praktiken kan innebära att ett syfte föregår 

ett annat. Explicita mottagare saknas i samtliga skrivuppgifter, men i sju av dem finns 

en simulerad autentisk situation som eleverna ska utgå från i sitt skrivande. Majoriteten 

av skrivuppgifterna instruerar således om ett diskursivt skrivande som tillskrivs 

mångfacetterade syften och fiktiva samhällskontexter, men där autentiska situationer 

och uttryckliga mottagare saknas. Sett till vad som i skrivdidaktisk forskning visat sig 

vara utvecklande för elevers skrivande kan detta ses som problematiskt. Samtidigt 

presenterar läromedlen varierade skrivuppgifter, vilket kan verka positivt och 

skrivutvecklande. 
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1 Inledning 
Ett av gymnasieskolans främsta uppdrag är att främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet 

(Skolverket 2011). Ett sätt att göra detta är genom skrivande och text. Skrivande 

används och utvecklas i flera ämnen, men svenskämnet bär ett huvudansvar. I 

gymnasieskolan är kursen Svenska 1 obligatorisk och oberoende av program och 

inriktning. Därför är det en särskilt betydelsefull kurs och ska, oavsett fortsatta studier i 

svenska eller inte, ge möjligheter att utveckla ett skrivande så att eleverna effektivt ska 

kunna delta i samhällslivet, behärska texter som kan förekomma i yrkeslivet samt 

förberedas inför ett akademiskt skrivande. Det är ett skrivande som kan beskrivas 

diskursivt (Norberg Brorsson 2007:251–252). En definition som tydliggör den mest 

grundläggande förståelsen för diskursivt skrivande är den som ställs i motsättning till 

det narrativa eller berättande skrivandet (Nyström Höög 2010:13). Det innebär att 

exempelvis utredande, argumenterande, resonerande, ämnesrelaterade, faktabaserade, 

beskrivande och redogörande texter är resultat av diskursivt skrivande. I skrivdidaktisk 

forskning (jfr Ongstad 2004; Smidt 2010) och styrdokument för kursen Svenska 1 

(Skolverket 2011) framhålls dessutom ett funktionellt perspektiv på skrivande för att 

texter ska kommunicera väl i olika sammanhang. Det kan således motiveras att 

utvecklandet av ett diskursivt, så väl som ett funktionellt, skrivande är en förutsättning 

för att eleverna genom text ska kunna delta i samhällslivet på ett effektivt sätt.  

För att undersöka vilket skrivande elever i gymnasieskolan erbjuds kan 

skrivuppgifter analyseras. Många lärare väljer att använda läromedel för att planera och 

genomföra undervisning, vilket innebär att även skrivundervisningen kan utgå från den 

syn på skrivande och de uppgifter som finns i läromedel. Olika sätt att se på och tala om 

skrivundervisning presenteras i Ivaničs (2004) sammanställning av skrivdidaktiska 

diskurser. De kan användas för att identifiera föreställningar om skrivande, vad som 

premieras och förespråkas, och således även de didaktiska val som ligger till grund för 

utformning av skrivundervisning. 

Utifrån ovanstående resonemang är det relevant att undersöka vilken syn på 

skrivande svenska läromedel ger uttryck för i konstruktionen av skrivuppgifter och även 

hur skrivuppgifterna kan tänkas stödja elevers funktionella och diskursiva skrivande och 

lärares skrivundervisning eftersom det, bland annat, är de som ligger till grund för 

elevers texter.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet är att undersöka vilket diskursivt skrivande elever som läser 

kursen Svenska 1 får tillgång till i skrivuppgifter i läromedel. Som ett led i detta är 

syftet vidare att analysera vilken funktion det diskursiva skrivandet tillskrivs genom 

skrivuppgifterna. De två huvudfrågorna är således: 

• Vilka skrivdidaktiska diskurser kan urskiljas i läromedlens skrivuppgifter?  

• Vilka funktioner (syfte, mottagare, situation) tillskrivs de diskursiva 

skrivuppgifterna? 

2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 
Följande avsnitt inleds med en beskrivning av hur diskursivt skrivande och skrivandets 

funktion framställs i styrdokumenten för kursen Svenska 1. Därefter introduceras 

studiens teoretiska utgångspunkt och slutligen presenteras tidigare forskning som har 

relevans för studien.  

2.1 Funktion och diskursivt skrivande i styrdokumenten 

En del av det centrala innehållet i kursen Svenska 1 är: ”Skriftlig framställning av texter 

för kommunikation, lärande och reflektion” (Skolverket 2011), vilket säger något om 

den textrepertoar skrivandet ska utgå från. I kunskapskraven framstår det tydligare att 

eleverna ska kunna skriva argumenterande text och andra typer av texter. Andra typer 

av texter förklaras i kommentarmaterialet till ämnesplanen som ”olika slags 

informerande texter eller texter som har som syfte att påverka, till exempel 

samhällsinformation, bruksanvisningar, journalistiska texter, faktatexter samt 

vetenskapliga och populärvetenskapliga texter” (Skolverket 2011). Skrivundervisningen 

i kursen Svenska 1 behöver således utgå från ett diskursivt skrivande för att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla ett skrivande som överensstämmer med kunskapskraven. 

Vidare betonas ett funktionellt perspektiv på skrivande i såväl det centrala 

innehållet som i kunskapskraven. Undervisningen ska behandla ”Språkriktighet, dvs. 

vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera 

väl i sitt sammanhang” och texter bedöms utifrån hur väl de är anpassade till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation (Skolverket 2011). Att skriva texter anpassade 

efter den tänka textens funktion förutsätter att skrivundervisningen förser eleverna med 

kunskaper i skrivandets funktion, men även att skrivuppgifter tydligt framhäver vilket 
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syfte, vilken eller vilka mottagare texten är tänkt att rikta sig till samt vilken situation 

texten ska skrivas utifrån.  

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Utgångspunkten för studiens analys är det analytiska ramverk för skrivande och 

skriftspråksutveckling som Ivanič (2004) presenterar. Hon utgår från internationella 

studier (bl.a. Barton 1994; Britton 1970; Cameron 1995; Christie 1987; Clark 1992; 

Halliday 1978; Lea & Street 1998; Martin 1989; Stotsky 1990) och gör en metaanalys 

av tidigare forskning och teorier om skrivande och skrivpedagogisk praktik som är och 

har varit aktuella inom skrivforskningsfältet och det skrivdidaktiska fältet. Studien 

mynnar ut i sex skrivdidaktiska diskurser där Ivanič sammanställer olika föreställningar 

om skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning, vilka presenteras nedan. Syftet 

med ramverket är bland annat att möjliggöra för forskare att identifiera diskurser i till 

exempel styrdokument, undervisningsmaterial och lärarintervjuer (2004:220, 240). 

Ivanič betonar att diskurserna inte är strikt åtskilda utan att en diskurs kan rymma inslag 

av flera diskurser och att de i undervisning kan och tenderar att kombineras (2004:226–

227). Hon förespråkar vidare en varierad skrivundervisning som utgår från och 

innehåller inslag av samtliga diskurser (2004:240–241). En utgångspunkt för 

diskurserna är Ivaničs syn på språk, skrivande och texter som oskiljaktiga från sociala 

och kognitiva aspekter och vidare som skapade och existerande i ett socialt 

sammanhang. Detta sammanhang illustreras av Ivanič med fyra lager: 1) Texten som 

central utgångspunkt, 2) Kognitiva processer, vilka deltagare som går in i en text ingår 

i, 3) Skrifthändelsen eller skrivsituationen, 4) Den sociokulturella och politiska 

kontexten för språkhändelsen. De sex skrivdidaktiska diskurserna rör sig inom och 

fokuserar dessa lager på olika sätt och i olika utsträckning. Innehållet i 

skrivundervisning kan således flytta fokus från texten och över till den sociokulturella 

och politiska kontexten för språk och skrivande (2004:222–226; Liberg 2009:308–309). 

2.2.1 Färdighetsdiskursen 

I färdighetsdiskursen är explicita språkfärdigheter i centrum. Perspektivet utgår från att 

skrivutveckling och skrivkunskap är att lära sig en uppsättning språkliga regler och 

färdigheter såsom stavning, interpunktion, ordval, och meningsbyggnad och sedan 

tillämpa dessa i skrivandet. De språkliga normerna som utgör en grund i skrivandet är 

inte avhängiga den tänkta textens sociala sammanhang eller texttyp, utan fungerar 
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neutrala och premieras. I samtliga skrivna texter gäller därför samma villkor och regler 

(Ivanič 2004:227–229). Det som kännetecknar färdighetsdiskursen är ord kopplade till 

dessa färdigheter, såsom stavning, skiljetecken och grammatik. Hit hör även färdigheter 

i citat- och referatteknik (Lim Falk & Wirdenäs 2018:5). Andra kännetecken för 

diskursen är uttryck som korrekt, välformulerad och passande, samt att eleven 

instrueras med uppmaningarna ska eller måste (2004:228).  

2.2.2 Kreativitetsdiskursen 

I kreativitetsdiskursen är individens kognitiva processer styrande för skrivandet. Den 

tänkta textens innehåll är av vikt, medan textens form är sekundär. Texter inom 

kreativitetsdiskursen betraktas som ett resultat av kreativa handlingar och individens 

egna intressen och erfarenheter styr därför skrivandet. Genom att skriva om det som 

engagerar utvecklas även de färdigheter som är nödvändiga i skrivandet, vilket är något 

som inte explicit kan läras ut (Ivanič 2004:229–230). Modelltexter i form av litterära 

texter förekommer i undervisningen för att inspirera och engagera, men ett specifikt 

syfte eller en uttalad kontext att utgå från i skrivandet är inte nödvändigt eftersom 

skrivandet i sig har ett värde och snarare fungerar underhållande (2004:229–230). 

Uttryck som är utmärkande för diskursen är kreativt skrivande, skribentens röst, 

berättelse, intressant innehåll och god vokabulär (2004:230). 

2.2.3 Processdiskursen 

Inom processdiskursen är textens tillblivelseprocess i fokus. Skrivandet ses som såväl 

en inre som en yttre process. Å ena sidan stimuleras individens mentala och kognitiva 

process genom skrivande, eftersom skrivandet är ett redskap för att synliggöra och 

formulera tankar. Å andra sidan handlar skrivande om en uppsättning konkreta 

handlingar såsom att planera skrivandet, disponera texten och skriva utkast för att sedan 

få respons och bearbeta texten (Ivanič 2004:231). Genom förförståelse för det som ska 

skrivas byggs skrivandet successivt upp. Textens slutgiltiga kvalitét är således ett 

resultat av hur väl eleven behärskar dessa inre och yttre processer som leder fram till en 

skriven text. I undervisningen riktas ljuset mot de färdigheter som bidrar till att kunna 

genomföra olika led i processen (2004:231–232). Processdiskursen kännetecknas av 

verb och verbalsubstantiv som ger utryck för delar i en sådan process såsom 

planera/planering, utkast, bearbeta/bearbetning, omarbeta/omarbetning, redigera/redi-

gering, samarbeta/samarbete (2004:232). 
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2.2.4 Genrediskursen 

I genrediskursen är förmågan att kunna anpassa sitt skrivande efter texttyper med olika 

sociala sammanhang och syften en viktig utgångspunkt. Inom genrediskursen är 

färdigheter om språkliga egenskaper och språkliga val därför avgörande för att textens 

syfte ska uppnås. Det är således andra färdigheter än de som centreras i 

färdighetsdiskursen som premieras (Ivanič 2004:232–233). I skrivundervisning som 

utgår från genrediskursen finns många gånger en uttalad arbetsgång att följa, där 

texttypens form och innehåll är utgångspunkten och utgör ramen för skrivandet. 

Processen i sig är således inte utgångspunkten, som i processdiskursen, utan utger 

snarare en metodisk bakgrund (2004:232). Kännetecknande för diskursen är 

instruktioner med uttalade sociala sammanhang och syften som texten, här framförallt 

textens språkliga egenskaper, ska anpassas efter. Vidare kännetecknas diskursen av 

benämningar på texttyper och referenser till textaktiviteter så som beskriv, samt till 

uttryck om lämplighet i förhållande till genre (2004:233).  

2.2.5 Diskursen om sociala praktiker 

Inom diskursen om sociala praktiker handlar skrivande om att kunna kommunicera 

målinriktat i sociala sammanhang, vilket uppnås genom att skriva i autentiska 

vardagssammanhang och utifrån verkliga syften. Skrivande i olika sociala och kulturella 

kontexter framhålls och står över skrivande format efter en specifik genre eller texttyp 

(Ivanič 2004:234–235). Dessa autentiska kontexter kan innebära att eleven får studera 

hur skrivande och texter används på exempelvis en arbetsplats eller i akademiska 

sammanhang och sedan själv utforma texter som skulle passa i den specifika kontexten 

(2004:236–237). En simulerad kontext där eleverna får kommunicera med varandra som 

om de vore anställda i olika företag är också ett sätt att skapa förutsättningar för elever 

att skriva inom diskursen (2004:236). Elevens upplevelse av meningsfull delaktighet är 

vidare en förutsättning för diskursen (2004:237). Diskursen kännetecknas av referenser 

till verkliga och simulerade händelser, kontexter, syften, praktiker, personer och platser 

(2004:237).  

2.2.6 Den sociopolitiska diskursen 

Den sociopolitiska diskursen är lik diskursen om sociala praktiker, men betonar även 

politiska aspekter av kontexter samt språkets roll för individens identitet. Inom 

diskursen ses skrivande som format av maktrelationer och sociokulturella och politiska 
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villkor. Ett resultat av skrivandet är att det i sin tur kommer att påverka dessa villkor i 

framtiden, och därför kan skrivandet användas som ett sätt att positionera sig. Ett 

kritiskt förhållningssätt såväl till text och skrivande som till samhället i stort är en 

utgångspunkt i diskursen. Att i undervisning och uppgifter uppmärksamma frågor om 

politik, makt, samhälle och identitet verkar därför utvecklande för det kritiska 

förhållningssättet (Ivanič 2004:237–239). Kännetecken för diskursen är just referenser 

till politik, makt, samhälle, och identitet, men även till ideologi, sociala handlingar och 

social förändring. Diskursen karaktäriseras vidare av explicit undervisning som 

framhäver färdigheter i kritiskt förhållningssätt och medvetande (2004:239).  

2.3 Tidigare forskning  

Den svenska skolkontexten och kursen Svenska 1 fokuseras i studien och därför är det 

främst studier i svensk kontext som aktualiseras här. Det finns emellertid flera norska 

studier där skrivuppgifter i läromedel för högre årskurser har studerats och där funktion 

varit en utgångspunkt, och därför kommer även de studierna att presenteras nedan.  

Nyström Höög (2010) analyserar diskursiva, argumenterande elevtexter för att se 

hur det diskursiva skrivandet utvecklas från årskurs 5 till årskurs 9. Hon visar bland 

annat att eleverna i årskurs 5 mer tydligt genreanpassar sitt skrivande. Femmornas texter 

ser mer tydligt ut som insändare än vad niornas texter ser ut som debattinlägg, bland 

annat beror det på ”texternas inledning och avslutning, där femmorna tydligare riktar sig 

till en tänkt mottagare och är tydligare i sin uppmanande karaktär” (2010:56). Eleverna i 

årskurs 9 skriver emellertid i högre grad diskursivt, eftersom de behärskar att växla 

mellan olika och mer utmanande textaktiviteter, så som att förklara snarare än att 

beskriva. Att den förväntade textaktiviteten för en debattartikel, ställningstagande, mer 

ofta liknar förklaringar av resonemang än renodlade åsikter visar en högre grad av 

diskursivitet, och niornas texter kan, enligt Nyström Höög (2010:55), mer liknas vid 

utredande uppsatser än karakteristiska debattinlägg, eftersom de innehåller varierade 

textaktiviteter och därför är mer komplexa. Att elever i högre årskurser i högre grad 

skriver diskursivt än genreanpassat visas även i Borgströms (2010) resultat. Han har 

analyserat elevtexter där uppgiftsinstruktionen efterfrågar artiklar. Texterna är skrivna i 

samband med det nationella provet i Svenska B och Svenska som andraspråk B, som i 

och med införandet av 2011 års läroplan för gymnasieskolan kom att ersättas av de nu 

rådande kurserna Svenska 2 och Svenska som andraspråk 2. Borgström menar att trots 

given genreetikett är texterna snarare skrivna utifrån en utredande uppsats struktur 
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(2010:162). Han härleder detta till den dubbelhet som finns i instruktionen. Å ena sidan 

ska eleven göra ett antal klargöranden, och å andra sidan ska eleven anpassa sitt 

skrivande efter den presenterade fiktiva situationen med tillhörande genreetikett. Den 

reella situationen där elevtexten sedan blir bedömd av lärare tycks föregå den fiktiva 

situationen, åtminstone i de nationellt påbjudna salsskrivningarna (Borgström 

2010:162). 

Forskning om skrivuppgifter i den svenska skolkontexten har gjorts utifrån olika 

syften. En aspekt av skrivuppgifter undersöks av Anne Palmér (2013). Hon har 

analyserat skrivuppgifter i de nationella proven för gymnasiet utifrån vilka 

skrivdidaktiska diskurser som ingår i proven. Nationella prov från de rådande kurserna 

Svenska 1 och 3 (Gy 2011) samt den förut gällande kursen Svenska B undersöks. 

Materialet analyseras utifrån Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser och Palmér 

kommer fram till att diskursen om sociala praktiker är särskilt synlig, men att inslag 

även av genrediskursen framkommer i provet för Svenska 1 och 3. Hon konstaterar att 

proven är så kallade skrivdidaktiska hybrider som innehåller spår av flera 

skrivdidaktiska diskurser (2013:58). Unisont för de tre proven är vidare ”det 

funktionella perspektivet på skrivande [...] där kommunikationssituationen alltid 

beskrivs relativt detaljerat” (Palmér 2013:57). Skrivande utifrån autentiska situationer är 

ett ideal inom skrivdidaktisk forskning (jfr Strömquist 1993, Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2005, Gibbons 2010). Eftersom det i realiteten är svårt att få till autentiska 

situationer och mottagare utanför klassrummet förespråkar Strömquist (1993:57) att 

elever ska utgå från simulerade autentiska situationer i sitt skrivande, där de i sin 

skribentroll låtsas att texten ska läsas av verkliga mottagare utanför klassrummet, men 

där klasskamraterna blir de faktiska mottagarna. Kommunikationssituationen i 

skolskrivande innebär emellertid ofta redan en dubbelhet. Trots autentiska, eller fiktiva, 

skrivsituationer ska texten generellt sett också bedömas av läraren som då fungerar som 

den primära mottagaren (Palmér 2013:17).  

Otnes (2013) undersöker elevtexter och kontextuella upplysningar i skrivuppgifter 

för olika ämnen och årskurser genom att analysera hur skrivarroll (elev/roll), mottagare 

(känd/okänd/autentisk), skrivsituation (autentisk/fiktiv) och syfte presenteras för 

eleverna. Analysen visar att både autentiska och fiktiva kontexter förekommer och att 

de kontextuella delarna är kombinerade på olika sätt (2013:205–207). Utifrån resultatet 

menar Otnes att de fiktiva kontexterna skulle kunna utformas till autentiska genom 

enkla omformuleringar och att det går att tänka sig att elever som ska tränas i att skriva i 
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verkliga sammanhang borde utgå från autentiska kontexter (Otnes 2013:212). Analysen 

visar även att när situation och explicita mottagare saknas i skrivinstruktioner hittar 

eleverna egna lösningar, vilket kan resultera i att lärarens föreställningar om skrivandets 

funktion inte motsvarar innehållet i elevernas texter (Otnes 2013:212–213). Smidt 

(2010) uppmärksammar liknande resultat och menar att elever för att utveckla och 

lyckas med sitt skrivande, behöver veta i vilket sammanhang de skriver och varför, samt 

vad texten ska användas till och vem den ska riktas till.  

Veum (2015) har utifrån Ivaničs (2004) skrivdidaktiska diskurser analyserat hur 

skrivuppgifter i norska läromedel från tre olika tidsperioder har förändrats över tid. 

Genom att analysera vilka skrivdidaktiska diskurser som har fokuserats vid olika tider 

kommer hon fram till att skrivuppgifter inom genrediskursen och diskursen om sociala 

praktiker är särskilt synliga under senare år, då texttyper som överensstämmer med 

dessa diskurser, så som funktionella sakprosatexter, särskilt förekommer i nyare 

läromedel. Ett annat utmärkande drag är att det sammanhang som eleverna ska utgå från 

i sitt skrivande mer tydligt än tidigare beskrivs. Situationskontexterna som framkommer 

är emellertid mer kopplade till elevens vardagliga omgivning än till sammanhang 

utanför skolans ramar, samtidigt som skrivuppgifterna uppmanar eleven att skriva texter 

där texttypen vanligtvis associeras med kontexter utanför skolan (Veum 2015:97–98). 

Även Otnes & Iversen (2012) analyserar hur uppgifter kopplade till skrivande 

presenteras i läromedel. De analyserar uppgifter utifrån innehåll, form och användning, 

där användning kan förstås som funktion (2012:65). Hur skrivandets användning, eller 

funktionella delar, uppmärksammas i läromedlen är särskilt intressant, eftersom de i 

nyare genreteoretisk forskning lyfts fram som viktiga (jfr Ongstad 2004;Smidt 2010). 

Otnes & Iversen finner att alla tre delar: innehåll, form och användning förekommer i 

läromedlen. I vissa uppgifter fokuseras endast en del, men i flertalet uppgifter 

kombineras de tre delarna (2012:65). I de uppgifter där användning särskilt 

framkommer har de funnit att de funktionella delarna syfte, mottagare och situation 

beskrivs i olika hög utsträckning (2012:66). I Westmans (2012) studie analyseras 

skrivuppgifter i läromedel i en svensk kontext, vilket är intressant i förhållande till 

denna studies syfte. I studien analyseras läromedel för årskurs 4 och hon finner bland 

annat att skrivande och berättande verkar synonyma och att det finns en avsaknad av 

kontext, mottagare och syfte i skrivuppgifterna som rör färdighetsövningar snarare än 

skrivandet av fullständiga texter (2012:209–210). 
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Vad gäller diskursivt skrivande och dess funktion i läromedel och svensk 

skolkontext är särskilt en undersökning en relevant utgångspunkt för min studie. 

Magnusson (2018) har studerat diskursiva skrivuppgifter för elever i årskurs 1 till 3 

utifrån vilken funktion de har, med fokus på syfte, mottagare och kontext. Trots att 

Magnusson utgår från de tidiga skolåren är hennes studie en intressant utgångspunkt för 

min undersökning, eftersom det går att tänka sig att resultatet kan se annorlunda ut. Det 

diskursiva skrivandet uppmuntrades relativt nyligen i ämnesplan och kunskapskrav för 

de tidiga skolåren, men i de senare skolåren är det inte någonting nytt, och det kan 

därför tänkas tillskrivas en annan, möjligtvis mer framträdande, funktion i 

skrivuppgifter för gymnasielever. Magnusson använder Ivaničs (2004) skrivdiskurser 

som analysverktyg för att utröna vad som centreras i skrivuppgifterna. Resultatet visar 

att genrediskursen och processdiskursen är vanligt förekommande och många gånger i 

en kombination där process föregår genre. Skrivuppgifter med en tydlig mottagare och 

autentisk skrivsituation är emellertid underrepresenterade i de undersökta läromedlen, 

vilket innebär att diskursen om sociala praktiker där texter anpassade efter sammanhang 

utanför skolans ramar saknas. Detta tycks ha att göra med att Magnusson undersöker de 

yngre skolåren där skrivandet tenderar att utgå från vardagsnära ämnen, trots 

styrdokumentens ambition att öka skrivande med samhällsrelevans (2018:38). 

Det finns således flertalet studier som rör skrivuppgifter och diskursivt skrivande 

på olika sätt. Det saknas emellertid studier som belyser vilket diskursivt skrivande 

elever möter i läromedel för gymnasieskolan och vilken funktion det diskursiva 

skrivandet tillskrivs där.  

3 Material och analysmetod 
Följande avsnitt inleds med en presentation av studiens material och urval följt av 

analysmetod och kritiska förhållningssätt till material och metod.  

3.1 Material och urval 

Materialet för undersökningen är skrivuppgifter från tre läromedel. Vilka läromedel som 

i realiteten används i undervisning kan se olika ut, bland annat beroende på lärares 

tolkningar av hur eleverna bäst når uppställda mål och på anpassningar till elevgruppen, 

där elevernas olika bakgrund och förutsättningar spelar in (Skolverket 2006:9). Urvalet 

av läromedel för studien är till stor del slumpmässigt, men två kriterier var att förlagen 

skulle vara välkända och att läromedlen såldes under 2019 då studien påbörjades. 
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Ytterligare en förutsättning var att finna tre läromedel som särskilt utgår från kursen 

Svenska 1. Analysen är inte uttryckligen komparativ men det är ändå av intresse att se 

vilka diskursiva skrivuppgifter och vilka föreställningar om diskursivt skrivande tre 

olika läromedel presenterar. De tre läromedel som analyseras är Svenska impulser 1 

(2017), Fixa svenskan 1 Svenska 1 för gymnasiet (2019) och Formativ svenska 1 Äg 

språket! (2017).  

Vidare har ett urval av skrivuppgifter i läromedlen gjorts. En första utgångspunkt 

för urvalet var att skrivuppgifterna aktualiserar ett diskursivt skrivande. Det vill säga att 

exempelvis utredande, argumenterande, resonerande, faktabaserade, beskrivande och 

redogörande texter är tänkt att bli resultat av skrivandet. Det diskursiva skrivandet ställs 

här i motsättning till det narrativa eller berättande skrivandet (jfr Nyström Höög 

2010:13). Skrivuppgifter som leder till narrativa och berättande texter, så som till 

exempel en novell, sorterades bort i urvalsprocessen. Den andra utgångspunkten var att 

skrivuppgifterna presenteras just som skrivuppgifter, och inte som uppgifter med 

möjlighet till skrivande. Med hänsyn till föreliggande studies omfång kan inte alla 

skrivuppgifter i samtliga läromedel analyseras, och därför gjordes ett urval av 

skrivuppgifter som presenteras i läromedlen som slutuppgifter, avslutande uppgifter 

eller liknande. Uppgifter där uttryck som ”skriv en text” nämns, utan ytterligare 

instruktioner i skrivandet, har därför sorterats bort. 

I Svenska impulser 1 (2017) finns fyra övergripande delar med kapitel som i de 

flesta fall avslutas med ”Gå på djupet-uppgifter”. En del aktualiserar skrivande och däri 

finns två skrivuppgifter som har analyserats. Delen om skrivande avslutas med ett tema-

kapitel där ytterligare fyra skrivuppgifter presenteras och där eleven uppmanas att välja 

en av uppgifterna. De är uppbyggda på liknande sätt och bygger på att eleven ska 

presentera något från en artikel eller en novell som ingår i temat. Den första av de fyra 

skrivuppgifterna har valts ut för analys, enbart eftersom den presenteras först.  

Läromedlet Fixa svenskan 1 Svenska 1 för gymnasiet (2019) är uppdelat i tre 

delar: Litteratur, Språk och Genrer, och fungerar som överordnande teman. I delen 

Genrer presenteras uppgifterna med genrebestämning redan i den övergripande 

rubriksättningen: ”Skriv en debattartikel”, ”Skriv en krönika” och ”Skriv en analys”, 

medan skrivuppgifter i övriga kapitel rubriceras med ”Skriv om…”, exempelvis: ”Skriv 

om Mina språk”. I dem framgår det av instruktionerna vilken typ av text som ska 

skrivas, men det samma genrer som ovan nämnts som återkommer. Därför har jag valt 

att analysera de uttryckligen genrebestämda skrivuppgifterna. I anslutning till dem 
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presenteras en arbetsgång som eleven ska följa, och därför har även de tagits med i 

analysen. En av ”Skriv om”-uppgifterna utgår inte från de redan aktualiserade genrerna 

och den har därför också valts ut för analys.  

I Formativ svenska 1 Äg språket! (2017) finns två kapitel som fokuserar 

textproduktion och i dem presenteras totalt nio skrivuppgifter, tre till varje genre eller 

texttyp. Skrivuppgifterna är uppbyggda utifrån en progressionstanke där eleverna ska 

börja med den första uppgiften i kapitlet och sedan fortsätta med de två följande. Jag har 

för föreliggande studie valt ut den första av tre möjliga skrivuppgifter för varje kapitel, 

eftersom det är de skrivuppgifterna som alla elever förväntas göra. 

Sammanfattningsvis är det alltså tio diskursiva skrivuppgifter som är föremål för 

analys, vilka översiktligt framgår av Tabell 1. Jag har genom kontakt med förlagen fått 

tillstånd att publicera skrivuppgifterna som bilagor, vilket innebär att upphovsrätten är 

en forskningsetisk aspekt som jag har tagit hänsyn till.  

Läromedel Skrivuppgifter 
Svenska impulser 1 (2017) 1. Skriv ett referat (Bilaga 1) 

2. Skriv en debattartikel (Bilaga 2) 
3. Därför ljuger vi (Bilaga 3) 

Fixa svenskan 1 Svenska 1 för gymnasiet (2019) 4. Vuxenspråk på Wikipedia (Bilaga 4) 
5. En armé av godhjärtade tangentbordsriddare (Bilaga 5) 
6. Teknikoptimist eller teknikpessimist (Bilaga 6) 
7. Novellanalys (Bilaga 7) 

Formativ svenska 1 Äg språket! (2017) 8. Sprututbytesprogrammet (Bilaga 8) 
9. Sociala medier (Bilaga 9) 
10. Hur viktigt är det att ha det fint hemma? (Bilaga 10) 

Tabell 1. Översikt över skrivuppgifterna.  

3.2 Analysmetod 

Metoden för studien är kvalitativ. Innehållet i skrivuppgifterna har analyserats utifrån 

beskrivningarna av vad som kännetecknar de skrivdidaktiska diskurserna (Ivanič 2004) 

för att konstatera vilket diskursivt skrivande som skrivuppgifterna signalerar. Genom 

denna analys av diskurser där utmärkande drag och fokusering i skrivuppgifterna 

presenteras och analyseras framkommer skrivuppgifternas funktion. Utgångspunkten 

för studien är att funktion förstås som syfte, mottagare och situation. Att skrivandets 

funktion förstås så är dels för att det tydligt kan relateras till Ivaničs (2004) 

skrivdidaktiska diskurser (jfr Magnusson 2018:28), dels för att den tredelade funktionen 

med skrivande överensstämmer med kunskapskraven för kursen Svenska 1 (Skolverket 

2011).  

Skrivuppgifterna närlästes och ett första led i analysen var att utröna 

karaktäristiska drag och kännetecken som associeras med en skrivdidaktisk diskurs och 

relatera detta till syfte med skrivuppgifterna. Utgångspunkten är att den eller de 
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skrivdidaktiska diskurser som tydligast kan urskiljas också representerar syftet med 

skrivandet eftersom det som uppmärksammas i skrivuppgiften är det som eleverna 

förväntas lära sig och utgå från i sitt skrivande. Ett andra led i analysen var att studera 

hur mottagare och situation framkommer i skrivuppgifterna. Det är främst diskursen om 

sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen som betonar och premierar skrivande 

som utgår ifrån situationer och mottagare. Dessa diskurser är därför särskilt relevanta i 

analysen av mottagare och situation, men mottagare och situation tas upp i relation till 

de skrivdidaktiska diskurser där det är relevant. Analysen utgår från de skrivdidaktiska 

diskursernas utmärkande drag som presenteras i Tabell 2.  

Skrivdidaktisk 
diskurs 

Utmärkande drag  

Färdighetsdiskursen Kännetecknas av:  
ord och begrepp som associeras med färdigheter, språkriktighet och normenlighet så som 
stavning, interpunktion, grammatik, ordval, meningsbyggnad, korrekt tillämpning av referat- 
och citatteknik 
uttryck som korrekt, välformulerad och passande 
instruktioner där elever uppmanas med uttryck som ”ska” och ”måste” 

Kreativitetsdiskursen Utgår ifrån elevens intressen, erfarenheter och åsikter och innehåller uttryck som: 
kreativitet, kreativt skrivande 
skribentens röst 
berättelse 
intressant innehåll 
god vokabulär 

Processdiskursen Kännetecknas av ord, uttryck som kan ingå i en skrivprocess samt av faser som är under 
utveckling: 
planera/planering 
utkast 
bearbeta/bearbetning 
omarbeta/omarbetning 
redigera/redigering 
respons 
samarbeta 

Genrediskursen Känns igen på: 
benämningar på texttyper och genrer, exempelvis krönika och referat 
referenser till anpassning och lämplighet i förhållande till genren 
att skrivandet ska resultera i text med igenkännbar struktur 

Diskursen om  
sociala praktiker 

Kännetecknas av referenser till: 
sociala och kommunikativa sammanhang 
händelser, situationer och kontexter 
personer 
platser 

Den sociopolitiska 
diskursen 

Karaktäriseras av: 
elevens och textens deltagande i samhället och kommunikativa sammanhang 
agerande i politiskt sammanhang 
ställningstagande i politiskt sammanhang 
kritiskt förhållningssätt 
samt referenser till: 
politik 
makt 
samhälle 
ideologi 
social förändring 

 

Tabell 2. Utmärkande drag i skrivdidaktiska diskurser. 
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3.3 Material- och metodkritik 

Att elever möter många andra skrivuppgifter och således får olika möjligheter att skriva 

diskursivt är självklart. Det begränsade urvalet av skrivuppgifter som är hämtade från 

olika läromedel gör att studiens resultat inte är generaliserbart. Studien utgör endast en 

inblick i de skrivuppgifter elever som läser kursen Svenska 1 kan möta. De utvalda 

skrivuppgifterna kan emellertid säga något om vilket diskursivt skrivande eleverna kan 

möta i undervisningen och vidare något om vilka skrivdidaktiska perspektiv som 

uppgifterna verkar skapats utifrån.  

Att använda Ivaničs (2004) skrivdiskurser som analysverktyg möjliggör syftet att 

undersöka vad som betonas i skrivuppgifter och vidare relatera det till skrivdidaktisk 

teori. Gränsdragningarna mellan de olika skrivdiskurserna är emellertid inte tillräckligt 

klara och precisa för att kunna identifiera alla nyanser i de analyserade skrivuppgifterna. 

Andra forskare har kritiserat Ivaničs ramverk just för att skiljelinjerna diskurserna 

emellan ibland är oklara, men även för att det som karaktäriserar en skrivdidaktisk 

diskurs likväl kan stämma överens med drag i andra diskurser (Palmér 2013:64). Att 

skrivuppgifterna kan röra sig inom flera diskurser tas i åtanke i analysen. 

4 Analys och resultat  
I detta kapitel följer analysen av de diskursiva skrivuppgifterna utifrån Ivanič (2004) 

skrivdidaktiska diskurser. Funktioner (syfte, mottagare och situation) tas upp i samband 

med de skrivdidaktiska diskurser där de aktualiseras.  

4.1 Skrivuppgifter kopplade till färdighetsdiskursen  

I tre av skrivuppgifterna aktualiseras källhantering och referatteknik och fungerar i dem 

som en utgångspunkt för skrivandet, även om det inte är den enda utgångspunkten. 

Skriv ett referat bär inslag av färdighetsdiskursen då uppmaningar som ”ange källa 

tidigt i referatet” och ”infoga minst två referatmarkörer” (Bilaga 1) är exempel på 

sådana färdigheter. Efter skrivandet uppmuntras eleven att ta fram originaltexten och 

försäkra sig om att det huvudsakliga innehållet i artikeln är återgett på ”ett rättvist sätt” 

(Bilaga 1). Att källhanteringen ska vara rättvis är i min mening ett uttryck som 

associeras med färdighetsdiskursen, eftersom det i detta fall kan motsvara de 

karaktäristiska formuleringarna passande och korrekt. I Vuxenspråk på Wikipedia 

betonas att texten som eleven ska skriva, en artikel, ”ska ha källhänvisningar som 

redovisas längst ner” (Bilaga 4). Här kan såväl uppmaningen ”ska” som innehållet 
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”källhänvisningar” kopplas till färdighetsdiskursen. Det är emellertid endast den 

meningen i skrivuppgiften som kan förknippas med färdighetsdiskursen. I Hur viktigt är 

det att ha det fint hemma? framgår av såväl skrivuppgift som föreslagen arbetsgång att 

källhantering och referatteknik är viktiga delar i skrivandet. I uppgiften står ”var noga 

med källhanteringen” och i den föreslagna arbetsgången uttrycks ”Säkerställ att ni 

behärskar referatteknik och källhantering” (Bilaga 10). Detta indikerar att färdigheter 

kopplade till citat-och referatteknik samt källhantering ska tillämpas.  

I de andra skrivuppgifterna som innehåller kännetecknande drag som hör samman 

med färdighetsdiskursen finns uppmaningar som fokuserar språkriktighet och 

normenlighet. I tre av skrivuppgifterna instrueras eleverna att följa en arbetsgång för sitt 

skrivande, vilka visar sig ha flera gemensamma drag. Till exempel återfinns det 

avslutande steget ”Respons och bearbetning” i samtliga arbetsgångar, vilka jag 

återkommer till nedan i resultatpresentationen rörande processdiskursen. I 

responsdelarna finns emellertid formuleringar som associeras med färdighetsdiskursen, 

eftersom eleverna ska ge och ta emot respons gällande språk. I responsdelen till 

Teknikoptimist eller teknikpessimist beskrivs att eleven ska ge respons genom att ”visa 

på några exempel där du tycker att krönikören lyckats bra med språket” och ”markera i 

texten vilka språkfel som bör rättas till” (Bilaga 6). Även om formuleringarna inte är 

fullt så tillrättavisande som färdighetsdiskursen kännetecknas av kan de ändå motiveras 

genom att språket premieras om det är välformulerat, och ska korrigeras om det inte är 

normenligt. I responsdelen till Novellanalys instrueras eleven att fundera över 

synpunkter på styckeindelning, och även här markera språkfel som bör rättas till (Bilaga 

7). I En armé av godhjärtade tangentbordsriddare betonas både struktur och 

styckeindelning som en del av responsen, och instruktionen ”markera språkfel som bör 

rättas till” återfinns även här (Bilaga 5). I ytterligare ett steg i arbetsgången för denna 

skrivuppgift finns instruktioner som kan kopplas till färdighetsdiskursen, då eleven ska 

”argumentera med hjälp av […] ett välformulerat språk” (Bilaga 5). Ett välformulerat 

språk är kännetecknande ordval för diskursen. Liknande formulering finns i ännu en 

skrivuppgift, Skriv en debattartikel, där det står: ”Sträva efter att skriva varierat och 

välformulerat” (Bilaga 2). Det finns ytterligare två skrivuppgifter som i likhet med de 

ovan nämnda fokuserar färdighetsdiskursen genom instruktioner rörande språkriktighet. 

I Sprututbytesprogrammet står skrivet: ”var noga med att följa normer för språkriktighet 

samt tillämpa din kunskap om textdisposition” (Bilaga 8). I förslaget på arbetsgång får 

eleven ytterligare stöd för att tillgodose dessa färdigheter då eleven uppmanas att 
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använda en så kallad rensningsmall för att ”säkerställa att ni kan följa normer för 

språkriktighet” (Bilaga 8). I Sociala medier (Bilaga 9) återfinns samma formuleringar i 

såväl uppgiftbeskrivning som föreslagen arbetsgång som skisseras i skrivuppgiften 

ovan.  

Sammanfattningsvis är det totalt åtta av de tio analyserade skrivuppgifterna som 

bär inslag av färdighetsdiskursen. Skrivuppgifterna har inslag som fokuserar antingen 

på färdigheter i skriftspråk eller i citat- och referatteknik och källhantering. I vilken grad 

färdighetsdiskursen görs synlig skiljer sig åt mellan skrivuppgifterna, men ingen av 

skrivuppgifterna instruerar om ett skrivande enbart kopplat till färdighetsdiskursen, utan 

kan ytterligare kopplas till andra diskurser, vilket presenteras nedan. En del av syftet 

med skrivandet kan, utifrån analysen av skrivdidaktiska diskurser, sägas vara att 

utveckla och tillämpa färdigheter rörande språkriktighet, citat-och referatteknik och 

källhantering. 

4.2 Skrivuppgifter kopplade till kreativitetsdiskursen 

Arbetsgången till två skrivuppgifter innehåller inslag av kreativitetsdiskursen. I det 

första steget i arbetsgången till En armé av godhjärtade tangentbordsriddare uppmanas 

eleven att fundera över ”Vilka åsikter har du om ämnet? Vilka känslor väcker ämnet hos 

dig?” (Bilaga 5), vilket kännetecknar kreativitetsdiskursen eftersom eleven ska utgå från 

sina egna erfarenheter och åsikter. Nästintill sammanfallande kännetecken återfinns i 

arbetsgången till Teknikoptimist eller teknikpessimist. Där uttrycks i första steget: ”Välj 

något som du själv brinner för […]”. Vidare ska eleven på samma sätt som i 

skrivuppgiften ovan fundera över och skriva ”[…] vilka åsikter du har om ämnet” och 

”Vilka känslor väcker ämnet hos dig?” (Bilaga 6). Uppmaningarna fungerar som en 

utgångspunkt för det fortsatta skrivandet. Det finns emellertid andra uppmaningar som 

kännetecknar andra diskurser, och som i högre grad betonas.  

Sammanfattningsvis uppvisas kännetecknande drag från kreativitetsdiskursen i två 

av skrivuppgifterna. I båda uppgifterna fungerar de kreativitetsdiskursiva kännetecknen 

som en del av förarbetet till det fortsatta skrivandet och utgör en liten del av 

skrivuppgifterna. Att en del av syftet med dessa skrivuppgifter skulle vara att stimulera 

och utveckla kreativa förmågor är därför inte definitivt.  
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4.3 Skrivuppgifter kopplade till processdiskursen  

I läromedlet Svenska impulser 1 (2017) presenteras de båda ”Gå på djupet”-uppgifterna 

på ett liknande sätt. Skrivuppgifterna instruerar eleverna att följa en arbetsgång utifrån 

delmomenten förarbete, skrivarbete och efterarbete. I momentet förarbete ska eleven i 

Skriv ett referat bland annat läsa artikeln som referatet ska bygga på och anteckna 

stödord som ska fungera som utgångspunkt för det fortsatta skrivandet. Dessa 

förberedelser kan tänkas hänga samman med planering av text, vilket kännetecknar 

processdiskursen. I Skriv en debattartikel är ansatsen till planering liknande, då eleven 

bland annat ska bestämma åsikt, formulera en tes, anteckna information som kan tänkas 

användas i skrivandet samt tänka ut argument (Bilaga 2). Dessa förberedelser kan 

fungera som kännetecken för processdiskursen, eftersom det handlar om att göra en plan 

för det fortsatta skrivandet. Till denna skrivuppgift finns vidare uppmaningen ”’I 

Skrivarverkstan’ får du många konkreta tips som du har hjälp av när du planerar och 

skriver din text” (Bilaga 2), samt en checklista där eleven kan få stöd i hur texten ska 

struktureras, vilket ytterligare stärker processdiskursen. I checklistan uppmuntras eleven 

vidare att fundera över ”Vilka skriver jag för?” (Bilaga 2). Det verkar därför ligga hos 

eleven själv att bestämma mottagare och anpassa texten därefter, vilket kan vara svårt. I 

delmomentet skrivarbete finns följande uppmaningar till eleven inför inlämning: ”Gör 

eventuella ändringar i ditt referat” i Skriv ett referat (Bilaga 1) och ”Läs igenom texten 

noga och gör eventuella ändringar” i Skriv en debattartikel (Bilaga 2). Dessa 

”eventuella ändringar” kan associeras med redigering och bearbetning som 

kännetecknar processdiskursen. Att det enbart rör sig om eventuella ändringar gör 

emellertid kopplingarna till processdiskursen vagare. I delmomentet efterarbete 

uppmanas eleven i Skriv en debattartikel enligt följande: ”Tänk igenom hur det gick och 

ta gärna emot respons från andra” (Bilaga 2). I Skriv ett referat formuleras det på 

liknande sätt ”Tänk igenom hur det gick och läs gärna varandras referat i klassen” 

(Bilaga 1). Här verkar klasskamraterna fungera som potentiella mottagare även om de 

inte explicit presenteras så. Vad eleven ska göra med sina tankar om hur det har gått och 

med den eventuella responsen framgår emellertid inte. Här hade uttryck som förknippas 

med processdiskursen, så som bearbeta, omarbeta eller redigera kunnat förväntas. 

Formuleringarna ”ta gärna emot respons” och ”läs gärna varandras referat i klassen” gör 

uppmaningarna vaga, och eftersom responsen och inte heller genomläsningen, verkar 

vara en bestämd del av skrivuppgiften kan dessa uttryck inte fullkomligt knytas till 

processdiskursen.  
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De tre skrivuppgifterna som uppmanar eleven att följa en given arbetsgång i 

läromedlet Fixa svenskan 1 (2019) har alla inslag av processdiskurs. Gemensamt för de 

tre arbetsgångarna är steget med respons och bearbetning efter att ett första utkast är 

skrivet. I detta steg uppmanas eleven att arbeta tillsammans med en kamrat, att ge och ta 

emot respons utifrån utstakade frågeställningar, samt att ta tillvara på responsen och 

utifrån den göra ändringar som kan förbättra texten. Ord som är kännetecknande för 

processdiskursen: samarbete, respons och bearbetning aktualiseras således i 

skrivuppgifterna. Ingen av dessa tre uppgifter uttrycker någon explicit mottagare, men 

eftersom responsarbetet ska ske tillsammans med en kamrat kan kamraten ses som en 

mottagare av texten, även om det i instruktionen inte framgår att skribenten ska ha den 

mottagaranpassningen i åtanke vid skrivandet. I En armé av godhjärtade 

tangentbordsriddare finns ytterligare ett steg med kamratrespons där eleven tidigare i 

skrivprocessen ska delge sina idéer och låta en kamrat komma med synpunkter. Denna 

typ av respons är likaså ett kännetecknande drag för processdiskursen. I Teknikoptimist 

eller teknikpessimist? är ett steg i arbetsgången att göra en skrivplan med hjälp av en 

tankekarta eller stolpar. Struktureringen kan härledas till diskursen eftersom den utgår 

från den kännetecknande handlingen planera. Även i Novellanalys finns strukturering 

som ett steg och där uppmanas eleven att tänka igenom hur texten ska struktureras. 

I Formativ svenska 1 Äg språket! (2017) finns en tydlig fokusering som kan 

härledas till processdiskursen. Redan inledningsvis presenteras att uppgifterna bygger 

på en progressionstanke där den som får mycket återkoppling lyckas bättre med sitt 

skrivande. I Sprututbytesprogrammet finns kopplingar till processdiskursen i den 

föreslagna arbetsgången. Där är ett steg att ”ta emot lärarens återkoppling på 

argumenten innan textproduktionen”, efterföljande steg när texten är skriven är: ”Ta 

emot lärares återkoppling” och ”Arbeta om texten utifrån återkopplingen eller ta med 

återkopplingen in i nästa formativa uppgift” (Bilaga 8). Ord och begrepp som 

kännetecknas av processdiskursen: respons, bearbetning, omarbetning, går att koppla till 

dessa steg. I Sociala medier finns steget som rör respons och bearbetning enbart som ett 

sista steg. I arbetsgången till Hur viktigt är det att ha det fint hemma? ska eleverna 

säkerställa att de behärskar referatteknik och källhantering ”genom lärares återkoppling 

innan ni går vidare” (Bilaga 10) innan de ovan skisserade stegen rörande lärares 

återkoppling och elevens bearbetning av text återkommer även i arbetsgången till den 

här skrivuppgiften. Läraren framträder i de tre ovan nämnda skrivuppgifterna som 

mottagare av texten i samband med återkoppling. Det framgår inte i 
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uppgiftsbeskrivningen som sådan att läraren är mottagare av texten, utan endast i 

samband med det sista steget i arbetsgången. Om det är läraren som är tänkt som 

mottagare av den slutgiltiga texten framkommer emellertid inte.  

Sammanfattningsvis finns utmärkande drag från processdiskursen i sju av de 

analyserade skrivuppgifterna. I ytterligare en uppgift finns ansatser till processinriktat 

arbetssätt men där saknas kännetecken för att tillräckligt tydligt kunna knyta den till 

processdiskursen och relatera det till syfte med skrivandet. Fokuseringen på respons och 

bearbetning av text är mest återkommande, men exempel på planering förekommer. I tre 

av uppgifterna fungerar klasskamraterna som mottagare av texten, eftersom de ska ge 

respons på texten. I tre skrivuppgifter är läraren ansvarig för återkopplingen och 

fungerar då som mottagare. Läsaren av texten är i ovan nämnda exempel enbart kopplad 

till respons och återkoppling och beskrivs inte som explicit mottagare för eleven att utgå 

från i sitt skrivande. 

4.4 Skrivuppgifter kopplade till genrediskursen  

I två av de uppgifter som tidigare nämnts i samband med färdighetsdiskursen kan de 

referenser till färdigheter som presenterades även motiveras som genreanpassningar. I 

Vuxenspråk på Wikipedia där artikeln ”ska ha källhänvisningar som redovisas längst 

ner” (Bilaga 4) kan instruktionen likväl ses som ett sätt att göra texten anpassad efter 

genren. Vidare ska eleven skaffa sig ”en uppfattning om hur olika artiklar kan se ut” 

(Bilaga 4), vilket kan tänkas resultera i att eleven får hjälp att anpassa sin text efter 

genretypiska drag. Tillämpningen och utvecklandet av färdigheter i citat- och 

referatteknik blir således snarare sekundära. Det gäller även för skrivuppgiften Skriv ett 

referat där uttryck som ”ange källa tidigt i referatet” och ”infoga minst två 

referatmarkörer” (Bilaga 1) likafullt uppmanar till anpassningar i förhållande till genren 

referat. Eleven uppmanas även att utgå från tidigare referatgenomgång i kapitlet och 

meningen verkar således vara att eleven själv ska kunna reproducera genren utifrån de 

genretypiska drag som tidigare har presenterats. En explicit skrivundervisning i genrers 

kännetecknande drag kan skapa förutsättningar för att anpassa skrivandet till en specifik 

typ av text, vilket är kännetecknande drag för diskursen. I Skriv en debattartikel ska 

eleven i likhet med ovan nämnda skrivuppgift utgå från det den tidigare har lärt sig i 

kapitlet för att bygga upp en argumentation (Bilaga 2). Till denna skrivuppgift finns en 

checklista för debattartikeln, där eleven kan stämma av att hen har fått med genretypiska 

drag så som tes, argument, motargument och bemötande av motargument, vilket 
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ytterligare är referenser till anpassning. I En armé av godhjärtade tangentbordsriddare 

nämns genren debattartikel vid upprepade tillfällen. I arbetsgången presenteras ”Åtta 

steg för att skriva en debattartikel”. Här finns en betoning på genretypiska delar som ska 

ingå i texten så som fakta, tes, argument och avslut med uppmaning eller retorisk fråga 

(Bilaga 5). Detta indikerar att eleven ska följa de åtta stegen för att skriva en text som är 

anpassad efter genren. I Teknikoptimist eller teknikpessimist? finns också en arbetsgång 

som eleven ska följa för att skriva en krönika. I stegen uppmanas eleven till många 

handlingar som ska föra skrivandet framåt, men som inte uttryckligen syftar till 

genreanpassningar. Vad gäller anpassning i förhållande till genre är det främst i ett steg 

som sådana drag uppmärksammas. Där uttrycks ”presentera ditt ämne och din åsikt”, 

”argumentera” och ”beskrivningar”. Eleven uppmanas vidare att avsluta krönikan med 

en uppmaning, en öppen fråga eller en slutsats och slutligen ska eleven skriva en 

slagkraftig rubrik (Bilaga 6). I Novellanalys är det enbart den genreanpassade 

uppmaningen ”skriv en litterär analys” (Bilaga 7) som kännetecknar genrediskursen.  

Skrivuppgifterna som presenteras i läromedlet Formativ svenska 1 Äg språket! 

(2017) har ett gemensamt drag som kännetecknar genrediskursen. I förslaget på 

arbetsgång till samtliga skrivuppgifter finns formuleringen: ”Utgå gärna från 

mönstertexten med betyget A”. Genom att utgå från en mönstertext kan texten anpassas 

efter typiska drag och resultera i en text som har en igenkännbar struktur och som liknar 

andra texter inom samma genre, vilket är kännetecknande för diskursen. Den 

skrivuppgift som utöver denna uppmaning tydligast kan kopplas till diskursen är 

Sociala medier. I skrivuppgiften står att eleven ska skriva ”en krönika” och vidare ska 

eleven vara noga med att ”följa normer för genreanpassning” (Bilaga 9). 

Uppmaningarna fungerar som referenser till anpassning och lämplighet i förhållande till 

genren, men vilka dessa normer för genreanpassning är framgår inte explicit i 

skrivuppgiften. I Sprututbytesprogrammet framgår att eleven ska skriva en 

argumenterande text och göra ”ett ställningstagande” samt ”samla argument” (Bilaga 8). 

Detta tillsammans med den tidigare nämnda uppmaningen att utgå från en mönstertext 

indikerar anpassning till texttypen.  

Sammanfattningsvis är det fem skrivuppgifter som tydligt kan kopplas till 

genrediskursen. En del av syftet med dessa skrivuppgifter är således att utveckla och 

tillämpa genrekompetens. Ytterligare tre skrivuppgifter innehåller kännetecknande 

inslag som kan kopplas till genrediskursen, men som inte ytterligare fokuseras i 

skrivuppgiften och därför inte relateras lika tydligt till syftet med skrivandet. 
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4.5 Skrivuppgifter kopplade till diskursen om sociala praktiker 

Det är flertalet skrivuppgifter som utgår från en uttryckt skrivsituation, vilket 

kännetecknar diskursen om sociala praktiker. I Därför ljuger vi ska eleven skriva ett 

inlägg. Texttypen inlägg kan enligt Palmér (2013:55–56) tolkas som ett retoriskt 

genrebegrepp och därför snarare kopplas till diskursen om sociala praktiker än till 

genrediskursen. Det har att göra med att det inte är helt självklart vad ett inlägg bör 

innehålla för att vara anpassat efter sin genre, utan kräver ytterligare förklaring om 

sammanhang och situation (2013:55–56). I skrivuppgiften finns referenser till en 

simulerad autentisk situation där lokaltidningen ska ge ut ett nummer och eleven 

tillskrivs en skribentroll som är engagerad och vill delta genom att ”skriva ett inlägg” 

(Bilaga 3). Det finns en uttryckt skribentroll, men mottagarrollen är inte tydligt uttryckt, 

utan är underförstått läsarna av tidningen. Två andra skrivuppgifter som också 

presenterar en simulerad autentisk situation med en skribentroll är En armé av 

godhjärtade tangentbordsriddare och Hur viktigt är det att ha det fint hemma?. I den 

förstnämnda presenteras en situation där en kulturtidning efterfrågar engagerade 

skribenter som kan bidra med debattartiklar och förslag på åtgärder. Det finns ingen 

explicit uttryckt mottagare, men i den här uppgiften instrueras eleven att själv fundera 

över vem som ska läsa texten. Det tredje steget i arbetsgången för uppgiften är att 

”Analysera situationen” och där står skrivet: 

Du måste också fundera över var din text ska publiceras och vilka som ska läsa den. 

Vad vet dina läsare om ämnet? Är de med dig eller mot dig? Hur når du fram till 

dem? Hur blir du trovärdig för dem? (Bilaga 5).  

Uppmaningar till mottagaranpassning finns således, men det står eleven relativt fritt att 

bestämma vem eller vilka mottagarna är och hur texten ska anpassas efter deras 

förkunskaper och dylikt. I den andra skrivuppgiften presenteras inledningsvis att 

tidskriften Livskvalitet ska ha ett temanummer där eleven får i uppgift att ge ett 

ungdomligt perspektiv på ämnet. Det är inte helt tydligt om eleven ska inta 

skribentrollen som ungdom i egenskap av elev, eller som anställd av tidskriften och 

således skriva utifrån en yrkesroll.  I ytterligare tre skrivuppgifter presenteras en 

situation. I Vuxenspråk på Wikipedia ska eleven skriva artikeln om uppslagsordet 

”vuxenspråk” för uppslagsverket. I Sprututbytesprogrammet får eleven möjlighet att 

göra ett ställningstagande rörande en fråga som rör narkomaner i samhället och i 

Sociala medier ska eleven reflektera över samhällsföreteelsen ”lyckostress” som sociala 

medier kan frambringa (Bilaga 9). 
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I Teknikoptimist eller teknikpessimist? presenteras en kontext som eleven ska 

förhålla sig till och utgå från i skrivandet: ”Hur ser du på teknikutvecklingen i 

samhället? Är du positivt eller negativt inställd? Skriv en krönika där du ger din syn på 

saken” (Bilaga 6). Skrivuppgiften diskuterades ovan i förhållande till 

kreativitetsdiskursen, eftersom krönikan ska utgå från elevens tankar och åsikter. 

Samtidigt finns ytterligare instruktioner längre fram i skrivuppgiften om att ämnet ska 

vara ”dagsaktuellt” och ”vara av allmänintresse”, tänkbara kännetecken för diskursen 

om sociala praktiker då de utgår från en samhällelig kontext och situation. I uppgiften 

syns alltså inslag av så väl kreativitetsdiskurs som diskursen om sociala praktiker. 

Diskursen om sociala praktiker ger intryck av att i högre grad fokuseras, eftersom den 

ursprungliga kontexten för skrivuppgiften utgår från ett socialt sammanhang. I denna 

uppgift ska eleven vidare ”Analysera situationen” och bland annat fundera över: ”vilken 

din tänkta målgrupp är och var din krönika skulle kunna publiceras någonstans” (Bilaga 

6). Det finns således uppmaningar till anpassning av såväl situation som mottagare, men 

det står eleven relativt fritt att föreställa sig dessa och anpassa skrivandet därefter. 

Sammanfattningsvis får skrivandet i samtliga av dessa sju uppgifter ett uttryckt 

syfte i och med den uttalade situationen som skrivandet ska utgå från. Att uppgifterna 

saknar tydligt uttryckta mottagare gör emellertid att en funktionell del saknas. 

Skrivuppgifterna är samhällsinriktade och ligger därmed nära diskursen om sociala 

praktiker. De framställda situationerna är samtidigt simulerade eller fiktiva, vilket gör 

att den huvudsakliga poängen med diskursen om sociala praktiker tenderar att fallera. 

Ovan nämnda skrivuppgifter kan därför endast placeras i utkanten av diskursen om 

sociala praktiker (jfr Palmér 2013:58–59).  

4.6 Skrivuppgifter kopplade till den sociopolitiska diskursen 

I Teknikoptimist eller teknikpessimist? som ovan sades känneteckna diskursen om 

sociala praktiker finns ansatser som skulle kunna kopplas även till den sociopolitiska 

diskursen. Formuleringarna som nämndes ovan, att ämnet ska vara dagsaktuellt och av 

allmänintresse, och att eleven ska utgå från frågeställningen ”Hur ser du på 

teknikutvecklingen i samhället?” skulle kunna knytas till elevens och textens deltagande 

i samhället, eftersom eleven ska utgå från och resonera om samhällsföreteelser, vilket 

kännetecknar den sociopolitiska diskursen. Det är emellertid oklart var texten är tänkt 

att verka och att eleven, eller texten, deltar i samhället och kommunikativa sammanhang 

är därför inte självklart. Trots den autentiska kontexten för skrivandet är situationen 
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texten ska skrivas i alltså inte tillräckligt uppenbar. I arbetsgången till skrivuppgiften 

uppmanas eleven vidare att ta reda på vad journalister, politiker och forskare tycker om 

det valda ämnet. När eleven undersöker detta skapas förutsättningar att tillämpa ett 

kritiskt förhållningssätt och göra ställningstaganden för att kunna fortsätta skrivandet. 

Det uttrycks emellertid inte i skrivuppgiften att eleven ska förhålla sig kritisk, utan 

snarare verkar andras tyckande kunna bidra till en mer fördjupad, möjligtvis nyanserad, 

bild av ämnet. I Sprututbytesprogrammet presenteras, som ovan nämnts, en situation där 

eleven har möjlighet att göra ställningstagande rörande narkomaner i samhället. 

Referenser till politik, makt, samhälle eller ideologi görs inte explicit men det går att 

tänka sig att situationen förutsätter att eleven gör ett mer eller mindre politiskt 

ställningstagande och kritiskt reflekterar över sådant som makt och ideologi för att 

kunna lösa skrivuppgiften. Detta är emellertid inget som framgår explicit i uppgiften. 

Sammanfattningsvis är det ingen av skrivuppgifterna som uppenbart kan kopplas 

till den sociopolitiska diskursen, även om antydningar till kännetecken av diskursen 

finns.  

4.7 Sammanställning av skrivdidaktiska diskurser i diskursiva 
skrivuppgifter 

Resultatanalysen visar att majoriteten av läromedlens diskursiva skrivuppgifter rymmer 

inslag av flera av de diskurser Ivanič (2004) har identifierat och det innebär att de kan 

beskrivas som skrivdidaktiska hybrider (Palmér 2013:58). I denna undersökning medför 

det även att en och samma skrivuppgift kan sägas ha flera syften. Exempelvis är syftet 

med skrivandet i Hur viktigt är det att ha det fint hemma? (Bilaga 10) dels att i 

tidskriften Livskvalitet ge ett ungdomligt perspektiv på temat ”hur mycket tid och 

pengar svenskar lägger på inredning”, alltså att skriva utifrån den angivna situationen. 

Syftet är vidare att utveckla och tillämpa färdigheter rörande referatteknik och 

källhantering samt att utveckla skrivandet utifrån återkoppling och bearbetning av text. 

Processdiskursen, genrediskursen och diskursen om sociala praktiker är mest 

fokuserade och återkommande i skrivuppgifterna. Det innebär att syftet med skrivandet, 

utifrån analysen av skrivdidaktiska diskurser, främst rör utvecklandet av 

genrekompetens och skrivprocesser samt anpassning utifrån en förutbestämd 

skrivsituation. Inslag av färdighetsdiskursen är också vanligt förekommande och syftet 

med skrivandet kan därför i flera av skrivuppgifterna även beskrivas som utveckling och 

tillämpning av färdigheter rörande språkriktighet och/eller citat-och referatteknik.  
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5 Diskussion 
För att tillgodose en allsidig skrivundervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla 

avancerad skrivkompetens förespråkar Ivanič (2004:240–241) att lärare ska utgå från 

alla sex skrivdiskurserna. Eftersom diskurserna kan kombineras och dessutom många 

gånger rör sig i varandra är det möjligt att använda flera diskurser samtidigt (2004:224) 

och på så vis enklare tillämpa fler skrivdidaktiska diskurser i skrivundervisningen över 

tid. I den här studien rymmer majoriteten av skrivuppgifterna inslag från fler än två 

diskurser samtidigt. Tre av skrivuppgifterna rymmer inslag av upp till fem (en möjligen 

alla sex) av dem. Att flera av de skrivdidaktiska diskurserna finns representerade kan 

ses som ett gott tecken, eftersom läromedlen således bistår med en potentiell allsidig 

skrivundervisning (jfr Ivanič 2004). Det har konstaterats att processdiskursen, 

genrediskursen och diskursen om sociala praktiker är mest representerande, och även att 

inslag av färdighetsdiskursen finns i fler än hälften av skrivuppgifterna. Dessa fyra 

diskurser finns representerade i alla tre läromedlen, vilket innebär att det går att 

konstatera att de bidrar med skrivuppgifter som är varierade och flersidiga. Den 

sociopolitiska diskursen är emellertid inte tydligt representerad i någon av 

skrivuppgifterna, vilket gör att läromedlen inte fullt ut är allsidiga. 

En tänkbar följd av att majoriteten av skrivuppgifterna innehåller flera 

skrivdidaktiska diskurser samtidigt är att ett syfte kan föregå ett annat. I Borgströms 

studie (2010:162) synliggjordes tendensen att vissa syften föregick andra och att elever i 

högre mån anpassade sitt skrivande utifrån att läraren är den primära och bedömande 

mottagaren snarare än efter uttryckta genrekrav. Att vissa syften inte uppfylls på grund 

av uppgiftens upplägg och skrivdidaktiska hybriditet är således en risk. Trots att det 

talas för en allsidig skrivundervisning (jfr Ivanič 2004:240–241) finns det alltså 

tänkbara konsekvenser av att kombinera för många skrivdidaktiska diskurser samtidigt. 

Det bör emellertid betonas att jag inte har undersökt de reella funktionerna och därför 

inte kan veta huruvida texter skrivna utifrån läromedlens skrivuppgifter uppfyller de 

tänkta syftena eller hur lärare bedömer dem. Eftersom funktion, där syfte är en del, inte 

explicitgörs i uppgifterna utan analys går det att tänka sig att lärare lägger olika vikt vid 

olika syften och premierar vissa. 

I Magnussons studie (2018) fann hon att processdiskursen tycktes stå över 

genrediskursen när de kombinerades, eftersom skrivuppgifterna utgick från en liknande 

skrivprocess trots att genrediskursen egentligen förespråkar explicit undervisning om 

anpassning till genre (jfr Ivanič 2004:232). Kombinationen av genrediskurs och 
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processdiskurs förekommer även i min studie. Processdiskursen uteslöts i Veums (2015) 

analys och i Palmérs (2013) analys fanns endast vissa inslag av processdiskursen, då 

kopplade till förberedelser inför skrivandet. Utifrån mitt resultat är processdiskursen 

högst relevant och den rör förberedelser, men framförallt respons och bearbetning av 

text (jfr Magnusson 2018). Eftersom processdiskursen i den här studien främst rör 

skrivutvecklande efterarbete med text tycks den inte föregå genrediskursen. De 

skrivuppgifter som innehåller inslag av processdiskurs i samband med förberedelse och 

planering av text innehåller generellt sett processinriktade uppmaningar som på olika 

sätt rör anpassning och lämplighet i förhållande till genre eller texttyp. 

Att genrediskursen är vanligt förekommande i skrivuppgifterna i den här studien 

innebär att eleverna får möjligheter att skriva texter anpassade efter vissa genrer och 

texttyper. I undersökningen framkommer att återkommande genrer och situationer i 

skrivuppgifterna är kopplade till tidningstexter som krönika och debattartikel. De två 

uppgifterna som instruerar till skrivande av ett inlägg presenterar båda situationer där 

eleven ska bidra med sitt inlägg i en tidning. Nyström Höög konstaterar i sin studie att 

tidningstexter har stark ställning i svenskundervisningen och framhåller även att de har 

en heterogen och stor mottagargrupp (2010:12), vilket kan tänkas innebära svårigheter 

vad gäller just anpassning till mottagaren. Inom genrepedagogiken förespråkas snarare 

genrer och texttyper kopplade till förberedelser inför akademiskt skrivande eller texter 

som används inom akademisk verksamhet (Nyström Höög 2010:12,57). 

Skrivuppgifterna som rör analys och referat är därför mer tydligt knutna till såväl 

genrepedagogiken som till akademiskt skrivande.  

Det går att motivera att kursen Svenska 1 bör utgå från skrivuppgifter som 

stimulerar kritisk läsning och som skapar förutsättningar att anpassa skrivandet efter 

syfte och mottagare snarare än skrivuppgifter som uppmuntrar till skrivande av många 

olika specifika genrer (jfr Palmér 2013:64). Det kan därför tyckas problematiskt att 

flertalet skrivuppgifter utgår från anpassningar till olika genrer och situationer som är 

särskilt associerade med tidningstexter, snarare än att visa exempel på andra texter som 

också speglar samhällets textutbud och då betona vikten av anpassning till syfte och 

mottagare på ett allomfattande plan. I kursplanen uppmuntras ett funktionellt diskursivt 

skrivande med texttyper som är mer akademiskt förberedande än enbart kopplade till 

tidningstexter (Skolverket 2011). Det går därför att problematisera den fokusering på 

tidningstexter och tidningssituationer som syns i de diskursiva skrivuppgifterna i denna 

studie. 
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De sju skrivuppgifterna som rymmer inslag av diskursen om sociala praktiker har 

gemensamt att de utgår från en bestämd situation och således kontextualiserar 

skrivandet. I Veums (2015) studie där diskursen om sociala praktiker visat sig öka 

under senare år är de presenterande situationerna främst kopplade till elevernas vardag 

och skolsammanhang, vilket är avgörande för att hon särskiljer de skrivuppgifterna från 

den sociopolitiska diskursen. De situationskontexter som framkommer i de analyserade 

skrivuppgifterna för den här studien är inte direkt kopplade till elevens närmaste 

omgivning. Istället består alla av en fiktiv situation, vilket gör att de håller sig i utkanten 

av diskursen om sociala praktiker. Om skrivuppgifterna i denna studie hade aktualiserat 

ett skrivande som rör autentiska situationer, om än kopplade till skolan som ju faktiskt 

är en del av samhället, går det att tänka sig att eleven skulle uppfatta situationerna som 

en mer angelägen utgångspunkt för skrivandet (jfr Borgström 2010; Strömquist 1993). I 

de undersökta skrivuppgifterna syns inga explicita mottagare, vilket kan vara 

problematiskt om man ser till vad tidigare forskning visat som viktigt för att elever ska 

lyckas med sitt skrivande (jfr Smidt 2010; Otnes 2013). Å andra sidan verkar elever i 

realiteten, trots uttryckt situationsbeskrivning, anpassa sitt skrivande efter att det är 

läraren som är det verkliga mottagaren av texten och som bedömer den (jfr Borgström 

2010). Även om mottagare för skrivuppgifterna inte framgår i uppgiftsinstruktionerna 

finns det emellertid flertalet uppgifter där en del av responsen utgår från att kamraten 

eller läraren blir läsare (jfr Strömquist 1993). Ett alternativ som skulle kunna verka 

gynnsamt för den skrivande eleven är att kamraten eller läraren tidigt i uppgiften 

presenteras som den faktiska mottagaren av texten istället för att texten verkar stå utan 

läsare. 

Om lärare vill använda läromedlen i skrivundervisningen går det 

sammanfattningsvis att motivera att de bör komplettera skrivuppgifterna, eller bedriva 

kompletterande skrivundervisning, med inslag av den sociopolitiska diskursen även om 

skrivuppgifterna generellt sett bistår med ett varierat och mångfacetterat skrivande. 

Lärare behöver även reflektera över vilka syften med skrivandet eleverna ska 

aktualisera, eftersom skrivuppgifterna bär inslag av flera. Vidare behöver lärare skapa 

sig en bild av huruvida de fiktiva skrivsituationerna med begränsat urval av genrer och 

implicita mottagare utvecklar och hjälper eleverna att skriva funktionella diskursiva 

texter eller hur och om skrivundervisningen behöver kompletteras (jfr Skolverket 2011). 

Detta ställer högra krav på lärare som vill använda skrivuppgifterna från läromedlen i 

undervisningen. Å andra sidan ställs kanske orimligt höga krav på läromedelsförfattarna 
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i skapandet av är skrivuppgifter med autentiska skrivsituationer och verkliga mottagare 

som är skapade för att fungera för kursen Svenska 1 över tid och således i klassrum för 

många olika elever och lärare. 

5.1 Vidare forskning  

Vilken funktion de diskursiva skrivuppgifterna tillskrivs har konstaterats i resonemanget 

ovan. I vidare forskning vore det därför intressant att undersöka de reella funktionerna 

och då observera hur lärare presenterar uppgifterna, hur elever använder och tolkar dem, 

och hur lärare sedan bedömer de skriva texterna. Huruvida skrivuppgifternas upplägg 

och skrivdidaktiska hybriditet får konsekvenser för elevernas skrivande och lärares 

bedömning skulle därmed kunna studeras och ställas i relation till denna studies resultat. 

 Ytterligare vidare forskning skulle kunna vara att undersöka fler läromedel och då 

även för andra kurser i svenska i gymnasieskolan, för att se vilka skrivdidaktiska 

diskurser och tillskrivna funktioner som finns representerade i andra och fler 

skrivuppgifter.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Skriv ett referat 

(Svenska impulser 1 2017:160) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II 

Bilaga 2 Skriv en debattartikel 

(Svenska impulser 1 2017:190-191) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III 

Bilaga 3 Därför ljuger vi 

(Svenska impulser 1 2017:199) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IV 

Bilaga 4 Vuxenspråk på Wikipedia 

(Fixa svenskan 1 Svenska 1 för gymnasiet 2019:162) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 V 

Bilaga 5 En armé av godhjärtade tangentbordsriddare 

(Fixa svenskan 1 Svenska 1 för gymnasiet 2019:236, 237-239) 

  



 

 VI 

Bilaga 6 Teknikoptimist eller teknikpessimist 

(Fixa svenskan 1 Svenska 1 för gymnasiet 2019:257–257) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  



 

 VII 

Bilaga 7 Novellanalys 

(Fixa svenskan 1 Svenska 1 för gymnasiet 2019:342, 344-345) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 VIII 

Bilaga 8 Sprututbytesprogrammet 

(Formativ svenska 1 Äg språket! 2017:114–115).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 IX 

Bilaga 9 Sociala medier  

(Formativ svenska 1 Äg språket! 2017:134–135) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 X 

Bilaga 10 Hur viktigt är det att ha det fint hemma? 

(Formativ svenska 1 Äg språket! 2017:162–163) 
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