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Abstract 
The purpose of this discourse-analytical study is to investigate teachers’ beliefs about writ-

ing and writing instruction and how their beliefs and writing instruction can be understood 

in relation to the Lgr11 syllabus in Swedish. The study included five teachers who teach in 

grade 6 of primary school, where I applied Roz Ivanič’s theories of written discourses, 

based partly on interviews with teachers and classroom observations of teaching, partly on 

the Swedish curriculum for grades 4–6. The result shows that teachers move within creativi-

ty, process, genre and social practice discourse, while the skills of discourse and the socio-

political discourse lack matching. The result also shows that there are relatively large con-

vergences between teachers and teaching statements. The core content of the curriculum 

related to writing can be linked to all written discourses, while the overall objectives relat-

ing to writing lack a match in two written discourses of creativity and process discourse. 
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1 Inledning 
I vardagens samtal och diskussioner lärarkollegor emellan framkommer ibland hur olika syn 

lärare har på skrivande och skrivundervisning. Den föreställning lärare har och det sätt lärare 

talar om skrivande och skrivundervisning har skapats under en lång tid, både i och utanför 

skolan (Randahl 2011). Uppfattningen om och känslan för skrivande kan vara påverkad av 

den egna skoltiden, och sedan formas av bland annat utbildningar och yrkesliv. Trots att lärare 

ska förhålla sig till och basera undervisningen på skolans styrdokument finns hos lärare olika 

synsätt på skrivande och skrivundervisning. En lärare tycker det är viktigt att eleverna kan 

stava, en annan prioriterar innehåll och en tredje påpekar vikten av korrekt meningsbyggnad. 

Det sätt som lärare ser på och talar om skrivande och skrivundervisning påverkar också sättet 

att undervisa elever. Med utgångspunkt i rådande läroplan och påverkad av många års under-

visningserfarenhet skapas föreställningar hos lärare om den praktik de befinner sig i, före-

ställningar som leder till att undervisningen ser olika ut. Begreppet diskurs, som är centralt i 

denna studie, kan användas som samlingsterm för de tankar och ageranden som ska undersö-

kas och visa att det kan finnas flera föreställningar hos lärare om vad skrivande och skrivun-

dervisning är. Ett sätt att förklara begreppet diskurs är att det innebär ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther, Jørgensen & Phillips 2013:7). 

          Om lärare har olika föreställningar om skrivundervisning rör de sig följaktligen inom 

olika diskurser. Läroplanen ska förstås i sin helhet, och i den synliggörs en diskurs om skolans 

undervisning i stort, medan till exempel kursplanen i svenska visar på mer specifika diskurser 

om hur ämnet ska förstås. Men lärare kan tänka och tala om läsning och skrivning på olika 

sätt, och det kan således finnas fler och olika föreställningar hos lärare om vad läsande och 

skrivande är. Denna studie handlar om hur lärare uppfattar och talar om skrivundervisning 

och om hur synsättet påverkar skrivundervisningen. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv 

som ”ser företeelser som sociala konstruktioner genom att de får mening och innebörder i 

förhandlingar mellan individer i ett socialt sammanhang” (Assarson 2009:125) undersöker jag 

hur fem lärare, som undervisar i årskurs 6, ser på och talar om skrivande och skrivundervis-

ning. 

 

 

 



  

 

2 
 

2 Bakgrund  
Skolans styrdokument påverkas av och förändras med samhällets olika politiska skiften. Vid 

införande av nya styrdokument i skolan sker förändring av undervisningen. Skolan har vid ett 

flertal tillfällen fått nya läroplaner och lärare ska i sin undervisning förhålla sig till och im-

plementera rådande innehåll i planerna. Förändringar som exempelvis skiftet från regel- till 

målstyrning torde fått stor inverkan på hur lärare ser på och talar om sin praktik och även på-

verka undervisningen i klassrummen. Graden av styrning har skiftat i olika läroplaner (Ask 

2012:19). Vissa lärare kan föredra en tydlig styrning på klassrumsnivå medan andra anser det 

vara bättre med en friare styrning, där utrymme ges för egna tolkningar av kursplanernas in-

nehåll. Oavsett grad av styrning måste planerna tolkas och förstås. I samband med att skolan 

blev målstyrd skrevs lokala tolkningar av kursplaner fram, vilka formade olika föreställningar 

om undervisning och lärande.  

          De nationella styrdokumenten avser att säkerställa att Sveriges elever får en, så långt 

det är möjligt, likvärdig utbildning. Lärares tolkning av styrdokumenten borde påverka lik-

värdigheten, när lärare förstår och talar olika om undervisning. Det är också rimligt att lärare 

kan uppfatta innehåll och tänka om skrivundervisning på ett sätt, men i den faktiska undervis-

ningen kan något annat ske. Föreställningen lärare har om undervisning och det som sker i 

klassrummet behöver inte nödvändigtvis stämma överens. 

 

2.1 Läroplan och kursplan 
I samband med kommunaliseringen av skolan följde andra reformer. Bland annat infördes 

1994 en ny läroplan för grundskolan: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole-

klassen och fritidshemmet – Lpo94 (Skolverket 1994). En förändring i Lpo94 som fick stor 

betydelse för undervisningen var skiftet från regelstyrning till målstyrning. I ett diskursanaly-

tiskt perspektiv är förändringen intressant eftersom förhållningssättet till undervisning föränd-

rades i grunden från ett styrt till ett tolkningsbart ämnesinnehåll i arbetet mot målen. I Skol-

verkets rapport Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och be-

tygskriterier (2003:23) konstaterades att de nationella kursplanerna behövde tolkas lokalt och 

kollegialt för att på så sätt konkretisera undervisningen. Fem år senare kom Skolverkets rap-

port Kursplaner – ett rättesnöre? – lärare om kursplanen i svenska, samhälle och kemi (2008) 

där det framgick att Lpo94 gav större frihet för lärarna att utforma undervisningen i arbetet 

mot målen, en frihet som visade sig få negativa konsekvenser i form av sämre kunskaper hos 

elever och sjunkande måluppfyllelse. Arbetet mot målen skapade flera frågor om utformning-

en av undervisningen och tolkningsmöjligheterna blev många. Garantin för en likvärdig skola 
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sänktes i takt med att tolkningsmöjligheterna växte (Skolverket 2008). Lokala planer kan ha 

skapat olika föreställningar och sätt att tala om ämnesinnehåll och undervisning.  

          Sjunkande resultat för svenska elever i såväl nationella som internationella undersök-

ningar var en av anledningar till att skolan fick en ny läroplan 2011, Läroplan för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, benämns fortsättningsvis Lgr11 (Skolverket 

2011). Lgr11 är i jämförelse med Lpo94 (Skolverket 1994) tydlig och konkret både vad gäller 

innehåll och krav. Ordet ”ska” i syftestexten för svenskämnet i Lgr11 kan jämföras med ”syf-

tar till” i Lpo94. Skärpta formuleringar lägger större ansvar på lärarens undervisning. Arbetet 

mot målen i Lpo94 var betydligt friare och möjliggjorde olika tolkningar till skillnad från de 

nu fastställda kunskapskraven. Färre och tydligare mål, centralt ämnesinnehåll samt kun-

skapskrav för årskurs 3, 6 och 9 ska förbättra elevers resultat och främja en likvärdig utbild-

ning (Ask 2012). 

          Vid implementeringskonferenserna i samband med införandet av Lgr11 (Skolverket 

2011) påpekade Skolverket vikten av att förstå läroplanen i sin helhet, det vill säga att inte 

exkludera innehållet i läroplanens kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag och kapitel 2, 

Övergripande mål och riktlinjer från innehållet i kursplanerna (Skolverket 2010:5). I min stu-

die fokuseras kursplanen med det centrala innehållet i svenska för årskurs 4–6, men det går 

inte att bortse från kapitel 1 och 2 eftersom de är överordnade kursplanen. Jag gör dock ingen 

djupare analys av dessa kapitel, men anknyter till dem i några avsnitt för att min diskursanalys 

av kursplanen ska bli rimlig och trovärdig. 

 
2.1.1 Kursplanen i svenska 
Kursplanen i Lgr11 (Skolverket 2011) anger ämnets syfte och ett fåtal långsiktiga, generella 

mål. Svenskämnets centrala innehåll är omfattande i jämförelse med Lpo94 (Skolverket 1994) 

och anger specifikt vad ämnets olika delar bör innehålla under rubrikerna Läsa och skriva, 

Tala, lyssna och samtala, Berättande texter och sakprosatexter, Språkbruk och Informations-

sökning och källkritik. Den här undersökningen fokuserar de delar av kursplanens centrala 

innehåll som behandlar skrivandet inom svenskämnet för årskurs 4–6. Där betonas bland an-

nat vikten av att skriva sakprosatexter och texttyperna beskrivande, förklarande, instruerande, 

argumenterande anges explicit (Skolverket 2011:225). Ett skäl till förtydligandet av texttyper 

är att skolan lyckats bra med att lära eleverna skriva berättande texter men sämre när det gäl-

ler sakprosatexter. Elever känner sig mer förtrogna med berättandegenren och väljer ofta den 

på bekostnad av andra texter, varför undervisningen kräver strategiskt arbete för att utveckla 

textrepertoaren (Hertzberg 2006). Skrivstrategier, textbearbetning, respons och mottagaran-
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passning utifrån syfte och texttyper är exempel på delar av centrala innehållet som stödjer 

arbetet (Ask 2012:28f). 

 

2.2 Syfte 
Syftet med studien är att studera lärares föreställningar om skrivande och skrivundervisning 

och att undersöka hur deras föreställningar om skrivande och skrivundervisning kan förstås i 

relation till kursplanen i svenska.  

Frågeställningarna är:  

 Hur framställs skrivande och skrivundervisning i Lgr11:s (Skolverket 2011) kursplan i 

svenska? 

 Hur talar lärare om skrivande och skrivundervisning?  

 Hur ser skrivundervisningen ut?  

 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt följer en kortfattad översikt över aktuell forskning, som behandlar lärares före-

ställning om skrivande och skrivundervisning.  

          I den omfattande metastudien Visible Learning (Hattie 2009), som beskriver fram-

gångsfaktorer i skolan och som är sammanfattad av Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

nämns att vi behöver ”förstå lärares uppfattningar om undervisning, lärande, läroplaner […] 

Det verkar nämligen som om dessa uppfattningar är betydelsefulla för framgång hos lärarna” 

(SKL 2011:31). Diskurstillhörigheten, alltså hur lärare tänker, talar om och förstår sitt ämne 

är alltså viktig, enligt studien. En strukturerad och medveten skrivundervisning, där funktion-

ella texter skapas för kommunikation och lärande, är av stor vikt för elevers skrivutveckling 

(Bergh Nestlog 2009). 

          Eftersom läraren har stor betydelse för elevernas resultat (Hattie 2009) är det viktigt att 

läraren har god kunskap om rådande styrdokument samt god kompetens i skrivande och 

skrivundervisning för att kunna erbjuda en skrivundervisning där både form, innehåll och 

funktion behandlas. En skrivundervisning som dessutom främjar samtal om texter lägger 

grund för ett gemensamt metaspråk som i sin tur skapar stödstrukturer för elevers skrivande 

(Bergh Nestlog 2012). 
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Svensk forskning om undervisning tar ofta utgångspunkt i studiet av elevtexter (t.ex. Hultman 

& Westman 1977). Studier av elevtexter har på senare tid blivit mera kvalitativa och djupgå-

ende och flera forskningsprojekt rör skrivande på gymnasiet (Blåsjö 2010). Catharina Ny-

ströms Gymnasisters skrivande: en studie av genre, textstruktur och sammanhang (2000) är 

ett exempel på en kvalitativ studie i gymnasieskolan som tar hänsyn till kontexten för elevers 

skrivande. Resultatet visar att flera texter är skoltexter som är svåra att kommunicera i me-

ningsfulla sammanhang utanför klassrummet (2000; se även Bergöö, Jönsson m.fl. 1997). 

Resultatet i Maria Westmans Skriftpraktiker i gymnasieskolan: bygg- och omvårdnadselever 

skriver (2009) visar att endast ett fåtal skrivkompetenser används när gymnasieskolans bygg- 

och omvårdnadselever skriver. Det handlar ofta om reproduktion och avsaknad av skrivupp-

gifter i meningsfulla sammanhang.  

          En studie som fokuserar elevers och lärares syn på skrivande är Ann-Christine Ran-

dahls Oftast är vi ganska fria. Eleverna, skrivandet och skrivundervisningen i tre gymnasie-

klasser (2011).  En av hennes forskningsfrågor kan relateras till denna studie, men hon har 

studerat gymnasieskolan med fokus på elevers positionering i skrivandet. Hon undersöker 

också ”lärarnas föreställningar om skrivande och skrivutveckling, samt hur deras retorik och 

praktik relaterar till varandra” (Randahl 2011:2). Resultatet visar att lärares föreställning om 

skrivande stämmer överens med det som sker i undervisningen. Edmund Knutas konstaterar 

däremot att svensklärares retorik och praktik inte alltid stämmer så väl överens. De syften och 

mål lärarna säger sig ha för undervisningen avspeglar sig inte i de strategier de i praktiken 

använder. Lärarna i hans studie är inte heller alltid medvetna om de val de gör i klassrummet 

(Knutas 2008).  

          Studier av skrivande i de yngre åldrarna är inte lika vanliga men har genomförts av 

bland andra Carina Fast (2007). Resultatet i Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och 

populärkultur i möte med förskola och skola visar att barn ofta skriver innan de kommer till 

skolan men att de erfarenheter eleverna bär med sig inte tas tillvara av skolan. Liknande resul-

tat visas i studien Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 av Marianne Skoog (2012).  

Hon studerar hur skriftspråkslärande konstrueras för dessa åldergrupper och om det går att se 

kontinuitet mellan förskoleklass och de tidiga skolåren. Resultaten visar att det ”finns en tyd-

lig åtskillnad mellan (fri) lek och lärarledda formella språkövningar och bokstavsarbete” 

(Skoog 2012:209) i såväl förskoleklass som i årskurs 1 och att kontinuiteteten främst består av 

upprepning av förskoleklassens skrivaktiviteter under det första skolåret. Resultaten visar 
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också att det i liten grad tas hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och att 

alla elever förväntas börja från samma utgångspunkt. 

          Amerikanska (Vasques 2007) och australiensiska (Comber 2001) studier visar på förde-

lar med att låta yngre barn inta ett kritiskt förhållningssätt i sitt lärande. Med utgångspunkt 

från begreppet ”critical literacy”, kritiskt språkarbete med demokratiska och sociala samhälls-

frågor, kan även yngre barns skrivande fördjupas. Att utgå från etiska frågeställningar och 

problem inom barns och unga elevers intressesfär främjar bland annat skrivutvecklingen. Tex-

ters syften och möjligheter till påverkan av viktiga frågor i samhället kan framgångsrikt disku-

teras med yngre barn och elever, som också kan skriva texter med kritiska perspektiv. Även 

dessa två studier pekar på vinster med att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som ele-

verna har med sig in i skolan. 

          Exempel på kvalitativa studier om elevers skrivande i årskurs 4–6 är få. Ewa Bergh 

Nestlogs Perspektiv i elevtexter: skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår (2009) 

och Var är meningen?: Elevtexter och undervisningspraktiker  (2012) är två exempel. Hon 

genomför först en undersökning av perspektiv i argumenterande elevtexter som bland annat 

pekar på skrivundervisningens betydelse (2009) och med utgångspunkt från den studien stu-

derar hon i sin avhandling djupgående elevers skrivande av diskursiva texter och skrivunder-

visning med siktet inställt på meningsskapande. Resultatet visar på lärarens betydelse för 

undervisningen, och att elever kan skriva effektiva texter om de erbjuds en medveten skrivun-

dervisning (2012). 

          Eftersom det saknas studier om lärares föreställningar om skrivande och skrivundervis-

ning i årskurs 6 utifrån Lgr11 (Skolverket 2011), är det angeläget med mer forskning om 

denna yrkesgrupp. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet redogör jag för teoretiskt perspektiv och det teoretiska verktyg som används i 

studien. Jag diskuterar även det för studien centrala begreppet diskurs. 

 

3.1 Diskursanalys 

Den textforskning som sätter in texter i en social dimension har kommit att kallas för diskurs-

analys (Englund & Ledin 2003). Begreppet anger att texter alltid ska ses i en social praktik 

och verksamhet, i det här fallet skolan. Winther Jørgensen & Phillips (2013) delar in diskurs-

fältet i tre olika perspektiv; ett diskursteoretiskt perspektiv, ett kritiskt diskursanalytiskt per-

spektiv och ett diskurspsykologiskt perspektiv. Denna studie utgår från ett kritiskt diskursana-
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lytiskt perspektiv, för att på olika sätt ge en tydligare bild av inom vilka diskurser lärare rör 

sig när det gäller skrivande och skrivundervisning. Det kritiska innebär att ”bakom inriktning-

en finns ett moraliskt och politiskt ställningstagande mot social ojämlikhet och orättvisa” 

(Englund & Ledin 2003). I skolan, där alla elever ska få lyckas, får eleverna möjlighet att via 

språket nå inflytande och ta makten över sitt språk. Norman Fairclough (1992) framhåller att 

texter påverkar och påverkas av det omgivande samhället och konstaterar att text är beroende 

av de sammanhang och den sociala praktik som omger produktion och konsumtion av text. 

Samtidigt formar och påverkar den sociala praktiken det som sägs eller görs, i detta fall i sko-

lan. 

 
3.1.1 Tre dimensioner av diskurs 

Inom den kritisk diskursanalytiska riktningen sätts fokus på interaktion och intertextualiet, 

och att språkanvändningen alltid sker i sociala sammanhang där människor interagerar. Fair-

cloughs (1992) modell nedan beskriver språkbruk som en kommunikativ händelse med tre 

dimensioner som står i relation till varandra: 

1. Text, talad eller skriven 

2. Diskursiv praktik där text blir till och används 

3. Social praktik  

Vid en kritisk diskursanalys studeras alla tre dimensionerna (Fairclough 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Diskursdimensioner (Fairclough 1992:73) 
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I denna studie studeras de tre dimensionerna enligt följande: 

1. Text är lärarnas tal om skrivande och skrivundervisning    

2. Den diskursiva praktiken är den skrivundervisning som läraren genomför  

3. Skolan och dess styrdokument är den sociala praktik som finns utanför undervisning-

en och som styr verksamheten. 

Modellen används som en analytisk ram av studiens olika delar i syfte att förstå dem som en 

helhet. Genom de tre dimensionerna finns förbindelser och det sker ett flöde dem emellan. 

Styrdokumenten i form av läroplan och kursplan (den sociala praktiken) formar hur lärare 

talar (texten). Undervisningen (den diskursiva praktiken) speglar hur lärare ser på och talar 

om skrivande och skrivundervisning. Det finns även en förbindelse i motsatt riktning eftersom 

lärare är med och utformar exempelvis nya kursplaner och lärare anpassar undervisningen 

utifrån hur eleverna skriver sina texter. 

 

3.2 Skrivdiskurser 
Hos varje lärare finns en uppfattning om skrivande och hur skrivundervisning går till, en före-

ställning som på olika sätt uttalas och avspeglas i praktiken. Om lärarens föreställning är oklar 

kan skrivdiskurstillhörigheten bli diffus, och därmed borde skrivundervisningen riskera att bli 

spretig eller otydlig. Det sätt på vilket läraren, med utgångspunkt i kursplanen i svenska, tol-

kar, tänker och talar om skrivande, påverkar lärarens föreställning om skrivundervisning. Lä-

rarens bild av skrivande och skrivundervisning konstrueras således genom den diskurs som 

läraren rör sig inom och ”diskurser handlar alltså om hur vi konstruerar vår bild av verklighet-

en” (Randahl 2012:12). 

          Skriftbruksforskning (New Literacy Studies) grundar sig i sociokulturell teori. Synsättet 

är vanligt förekommande inom forskningen sedan 1980-talet då språkbruk, inklusive skri-

vande, ses ingå i och påverkas av en social kontext (Blåsjö 2010:29). Inom denna forsknings-

gren kan den brittiska språkforskaren Roz Ivanič placeras (Blåsjö 2010:36). I den här studien 

används Ivanič (2004) sex skrivdiskurser som analysverktyg. Skrivdiskurserna har tagits fram 

som ett verktyg som kan appliceras på en kursplan eller läroplan för att, som tolkningsinstru-

ment, kunna utröna vilka olika typer av skrivande som finns i planerna. Ramverket rekom-

menderas även för analys av intervjuer med lärare och av klassrumsobservationer (Ivanič 

2004). I denna studie används skrivdiskurserna som ett verktyg både för analys av lärares ytt-

rande om skrivande och skrivundervisning, för analys av lärares skrivundervisning och för att 

synliggöra vilka skrivdiskurser läroplan och kursplan stödjer. Det innebär att lärares yttrande i 
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intervjuer och det som lärare gör i sin skrivundervisning kategoriseras utifrån de sex olika 

diskurserna, för att synliggöra vilken skrivdiskurs läraren företrädesvis rör sig inom (Ivanič 

2004:226). 

Här följer en presentation av de sex skrivdiskurserna (Ivanič 2004:227–237):  

1. Färdighetsdiskurs fokuserar texten och dess form i skrivandet. Elever får i denna dis-

kurs explicit undervisning om språkliga regler och mönster för att kunna skapa väl-

formulerad och korrekt text som lägger grund för framtida skrivande. 

2. Kreativitetsdiskurs sätter skribentens kreativitet i fokus och skiljer sig från diskursen 

ovan på så sätt att fokus ligger på textens innehåll och stil. Inom denna diskurs utgår 

skrivandet från elevens erfarenheter, intressen och engagemang i syfte att skapa käns-

lor och underhålla läsaren. Skrivandet sker ofta genom implicit undervisning via inspi-

ration från olika litterära genrer. 

3. Processdiskurs riktar uppmärksamheten på skrivprocessen och inte produkten. Ivanič 

menar att skrivprocessen antingen kan ses som en kognitiv process hos elever där 

tanke och skrivande ska gå ihop, eller kan den ses som skrivprocessens praktiska de-

lar.  

4. Genrediskurs fokuserar både produkt och skrivsituation. Anpassning och social kon-

text är ledord inom denna diskurs där elever explicit lär hur olika texttyper är upp-

byggda och att texter har specifika kännetecken utifrån syfte, mottagare och samman-

hang. Därmed inte sagt att texterna används för kommunikation i klassummet. 

5. Social praktikdiskurs handlar om skrivande som kommunikation i meningsfulla sam-

manhang med koppling till den egna gruppen eller till samhället utanför skolan. I den 

här diskursen lär elever hur texterna fungerar i kommunikation med andra och texterna 

används som en del av kommunikationen i klassrummet. Som deltagare i sociala prak-

tiker lär elever sig skriva utifrån de värderingar och de aktiviteter som sker i gruppen. 

6. Sociopolitisk diskurs sätter fokus på kritiskt skrivande elever som är medvetna om tex-

ters värde och vilka konsekvenser texter kan få i ett politiskt perspektiv. I syfte att på-

verka, få inflytande och till och med makt lär elever sig skriva för att kunna göra sin 

röst hörd och bli lyssnade på i samhället. Med explicit skrivundervisning medvetande-

görs eleverna om vikten av att kunna ta ställning och välja språk anpassat till syfte i en 

komplex praktik. 
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4 Metod och material 
I detta kapitel redogör jag för de metoder som används i undersökningen, det empiriska 

material som ingår i studien samt hur studien genomförts.  

          Som många andra i den socialt inriktade forskningen använder jag etnografiska metoder 

(Blåsjö 2010:30) i form av kvalitativa intervjuer och observationer för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Denna undersökning tar sin utgångspunkt i fem intervjuer som ger en bild av 

hur lärare ser på och talar om skrivande och skrivundervisning, och fem observationer där 

undervisning studerats med fokus på skrivande. 

 

4.1 Urval 

Studien genomfördes vid fem skolor i en mindre kommun. Eftersom det endast fanns fem 

skolor med elever i årskurs sex ingick samtliga skolor i studien. Den lärare som på varje skola 

undervisade i årskurs sex valdes ut. Två av lärarna undervisade i ålderintegrerade klasser.  

          Här följer en presentation av studiens lärare, alla med fingerade namn. För varje lärare 

anges utbildning, antal år i yrket, ämneskompetens i svenska samt i vilken klass undervis-

ningen ägde rum. Principen för namngivningen är dels att begynnelsebokstaven i namnet 

överensstämmer med begynnelsebokstaven i den skrivdiskurs som dominerar hos respektive 

lärare (t.ex. Karin, kreativitetsdiskursen), dels att ordningsföljden för lärarpresentationen följer 

ordningsföljden av skrivdiskurserna (se avsnitt 3.2).  

          Karin är mellanstadielärare och har arbetat som lärare i över trettio år. Hon har ingen 

specifik utbildning i svenskämnet förutom den i grundutbildningen, och hon undervisar i års-

kurs 6. 

           Pia är senarelärare och har fortsatt studera efter lärarexamen. Hon har arbetat som lä-

rare i elva år, som vikarie under pågående utbildning och som behörig lärare sedan 2006. Hon 

har 120 högskolepoäng i svenskämnet och hon undervisar i årskurs 6. 

           Gun är tidigarelärare och har arbetat som lärare i åtta år. Hon har i efterhand komplet-

terat sina studier med 30 hp i svenskämnet och hon undervisar i årskurs 5–6.  

          Gerd är mellanstadielärare och har arbetat som lärare i 24 år. Hon har 15 hp i svensk-

ämnet och hon undervisar i årskurs 6.  

          Sofie är utbildad mot årskurs 1–7 och har arbetat som lärare i snart åtta år. Hon har 15 

hp i svenskämnet och hon undervisar i årskurs 5–6. 
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4.2 Genomförande 

I studien undersöker jag genom intervjuer hur lärare talar om skrivande och skrivundervisning 

och genom observationer studerar jag deras skrivundervisning. Jag gör även en diskursanalys 

på grundskolans kursplan i svenska för årskurs 4–6, för att på så sätt kunna svara på studiens 

frågeställning om hur lärares sätt att tala om och genomföra undervisning kan förstås i relat-

ion till kursplanen. 

 
4.2.1 Intervjuer 

Eftersom syftet med studien är att undersöka lärares föreställningar om skrivande och skriv-

undervisning användes kvalitativa intervjuer i direkt anslutning till observationerna. Lärarna 

intervjuades om hur de uppfattar skrivande och skrivundervisning med utgångspunkt i kurs-

planen i svenska. Tid som avsattes till intervjuerna varierade mellan 15 och 45 minuter bero-

ende på praktiska saker, såsom schema och arbetstid. En av intervjuerna avbröts efter 15 mi-

nuter av en elev som behövde hjälp. En ny tid bokades därför med läraren och intervjun fort-

satte vid ett senare tillfälle och blev sammanlagt 40 minuter. De övriga intervjuerna tog mel-

lan 35–45 minuter vardera. 

          Intervjuerna baserades på studiens frågeställningar och vid behov ställdes mer specifika 

följdfrågor. I två fall (Pia och Gerd) togs uppföljande kontakt med lärarna för kompletterande 

information. Intervjuerna tenderade att bli en form av kollegiala samtal i en känd praktik. In-

tervjuerna kan ses som överordnade observationerna eftersom de går på djupet för att förstå 

lärares föreställning om skrivande och skrivundervisning som helhet. Observationerna an-

vänds som förstärkande komplement, när det vid intervjun är svårt att se vilken skrivdiskurs 

som står i förgrunden. 

 
4.2.2 Observationer 

Observationer utfördes hos respektive lärare vid ett lektionsbesök som tog mellan 40 och 60 

minuter. Elever framträder i undersökningen enbart för att de utgör en del av undervisningen. 

De i studien ingående lärarna planerade lektionen på egen hand utifrån ett av mig uppsatt öns-

kemål: lektionen skulle innehålla ett moment som ingår i lärarens skrivundervisning. Tid för 

efterföljande intervju skulle också avsättas. Observationen baserades på frågorna: På vilket 

sätt inleds lektionen? På vilket sätt presenteras lektionens innehåll? Hur fungerar den plane-

rade skrivaktiviteten? Två övergripande observationsfrågor utgick från syftesfrågorna: Hur 

talar läraren om skrivande med elever? På vilket sätt sker skrivundervisning? Anteckningarna 

förde jag för hand under observationerna och efteråt, i direkt anslutning till besöken, bearbe-

tade jag dokumentationen.  
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4.2.3 Kursplaneanalys 

I analysen av kursplanen (se avsnitt 5.7) fokuseras på det centrala innehåll som rör skrivandet. 

Eftersom det är skrivandet som aktivitet, och inte bedömning som studeras, utesluts kun-

skapskraven från analysen. Det centrala innehåll som rör skrivande har jag kategoriserat uti-

från aktivitet, exempelvis är handstil en aktivitet inom färdighetsdiskursen. För tydlighetens 

skull har jag också kategoriserat de grundläggande målen som rör skrivandet i svenskämnet, 

och utifrån aktivitet placerat dem i en passande skrivdiskurs. Exempelvis kategoriseras målet 

”att följa språkliga normer” som färdigheter, eftersom sådana normer rör språkets mindre be-

ståndsdelar så som stavning och meningsbyggnad. 

 

4.3 Bearbetning av material 

Dokumentationen från såväl intervjuer som observationer bearbetades på så sätt att alla ord 

och begrepp som kunde sägas karaktärisera någon av de sex skrivdiskurserna markerades och 

sammanställdes för respektive lärare. Uttalanden om exempelvis punkt och stor bokstav pla-

cerades i färdighetsdiskursen och observationen att text användes för gemensamt tänkande i 

den egna gruppen placerades inom diskursen för social praktik. 

          De övergripande målen i kursplanen för svenskämnet analyserades på liknande sätt. Det 

centrala innehåll som behandlar skrivande och de övergripande målen som gäller skrivande, 

markerades och fördelades till relevant skrivdiskurs. 

 

4.4 Metod- och materialkritik 

Undersökningen ska ses som en fallstudie. Längden på studien, både vad gäller tid för inter-

vjuer och observationstillfällen, kan ha påverkat resultaten. Längre och mera djupgående in-

tervjuer samt flera observationstillfällen över tid kan ha gett andra resultat. Intervjuerna var 

tidsbegränsade och observationerna genomfördes endast vid ett tillfälle och i två fall vid två 

tillfällen, och behöver inte nödvändigtvis spegla eller bekräfta lärarnas yttranden eller den 

observerade praktiken till fullo. Andra observationstillfällen kunde ha gett andra resultat. 

Varken intervjuerna eller observationerna återges i sin helhet, men för att göra studien så 

transparent som möjligt citeras lärarna på flera ställen i resultatdelen. 

          Läsaren kan ifrågasätta aktiviteten under den observerade lektionen hos lärare Sofie 

eftersom den inte så tydligt handlar om skrivande. Observationen sker vid ett boksamtal som 

baseras på elevernas loggboksskrivande och lektionens aktiviteter är således en del av ett läs- 

och skrivprojekt. Därför är lektionens aktiviteter en del av lärarens skrivundervisning. 

          Ivanič sex skrivdiskurser är teoretiska konstruktioner och kan vara svåra att applicera 

på en lärares vardagspraktik. Jag är medveten om att lärare kan röra sig inom flera diskurser 
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och min analys bygger endast på vad lärare i studien säger och hur de agerar vid dessa enstaka 

tillfällen som undersökningen genomförs.  

          Som forskare påverkar man situationen på olika sätt, både i intervjuer och under obser-

vationer. Att jag själv är verksam lärare hade möjligen inverkan på observationerna, eftersom 

jag befann mig i en känd verksamhet. En observatör som inte är lärare skulle eventuellt ha 

uppmärksammat och belyst andra händelser. Som lärare kan man vara hemmablind i den egna 

verksamheten, och därför inte observera vardagliga händelser i klassrummet, samtidigt som 

dylika händelser inte nödvändigtvis behöver distrahera och störa observationen för en lärare. 

Även intervjuerna kan ha påverkats av att jag forskat i en känd praktik och därför kan jag ha 

missat detaljer. Det kan även nämnas att den lärare som fick avbryta intervjun var mer förbe-

redd på sina svar under den andra intervjudelen.  

          Kvaliten på studien kunde ha ökat om jag hade utgått ifrån ett mer detaljerat observat-

ionsschema och om jag hade haft fler styrda intervjufrågor. Men kvalitativa studier som denna 

utvecklas ofta i ett växelspel mellan teoretiskt och empiriskt material, vilket gör att man som 

forskare i efterhand förstår sådant man inte kunde förutse inledningsvis (Patel & Davidson, 

1994). 

 

4.5 Etisk hänsyn 

Undersökningen är utformad i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) och följer huvudkraven gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Rektorer och lärare informerades om 

undersökningens syfte innan jag genomförde intervjuerna och observationerna. Lärarna in-

formerades dessutom om detaljer såsom tidsåtgång och genomförande och jag fick muntligt 

allas samtycke till medverkan. Eleverna informerades av respektive lärare att jag skulle göra 

en observation av lärarens undervisning. Eftersom jag utelämnade eleverna i min studie kräv-

des inget samtycke av vare sig elever eller vårdnadshavare. Jag anger inte namnen på skolorna 

och jag har försett lärarna med fingerade namn och utelämnat eventuella detaljer för att 

”värna enskilda individers integritet” (Patel & Davidsson 1994). Det empiriska material som 

ligger till grund för studien användes enbart vid skrivande av denna uppsats och kan inte nytt-

jas för andra syften. 
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5 Resultat och analys 
Här följer först en analys av kursplanen i svenska för årskurs 4–6. Därefter sammanfattas hur 

lärarna talar om skrivande och skrivundervisning och hur undervisningen sker utifrån kurs-

planen i svenska. Materialet analyseras som helhet för att ge en bild av inom vilken diskurs 

läraren främst rör sig. Intervjuerna visar hur lärarna talar om skrivande och skrivundervisning, 

och observationerna visar hur lärarna gör i praktiken. Jag har undersökt om det råder konver-

gens mellan intervju och observation, vilken i så fall synliggör en mer tydlig skrivdiskurs eller 

om det råder divergens mellan det läraren uttalar och det läraren gör, vilket försvårar möjlig-

heten att kunna se en tydlig skrivdiskurs. Om viss divergens råder mellan uttalande och det 

som sker vid undervisningstillfället har jag ändå försökt ana vilken skrivdiskurs som står i 

förgrunden. 

 

5.1 Skrivdiskurserna i kursplanen för svenska 4–6 

Kursplanen, med sitt centrala innehåll, ska säkerställa att eleverna i möjligaste mån får en 

likvärdig utbildning och bas av kunskaper (Ask 2012). Skrivundervisningen fokuserar olika 

aktiviteter utifrån kursplanen, som i sin tur kan kopplas till olika skrivdiskurser. I tabell 2 ne-

dan redovisas analysen av kursplanen i svenska för årskurs 4–6.  

          I vänsterkolumnen anges aktiviteter som dominerar respektive skrivdiskurs (Ivanič 

2004), och i de andra kolumnerna finns citat från kursplanens övergripande mål samt det cen-

trala innehåll som rör skrivundervisning. Citaten visar koppling till aktiviteterna i skrivdiskur-

serna och jag har kursiverat ord som tydliggör kopplingen till de dominerande aktiviteterna 

inom respektive skrivdiskurs.  
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Tabell 2. Kursplanens skrivdiskurser 

 

Aktiviteter 

 

 

Kursplanens 

övergripande 

mål 

 

Kursplanens centrala innehåll för skrivande i årskurs 

4-6 

 

färdigheter 

 

urskilja språkliga 

strukturer och följa 

språkliga normer  

 

 

 Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, 

bisatsser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjnings-

former och ordklasser.  

 Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för 

stavning och ordförståelse 

 Handstil 

 

kreativitet 

 

 

 

 Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar 

 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor 

 

processer 

 

 

 

 Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och 

form. Hur man ger och tar emot respons.  

 Skriva, disponera och redigera texter för hand och med 

hjälp av dator 

 Textutbyggnad med hjälp av sambandsord.  

 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exem-

pel tankekartor och stödord 

 

genrer 

 

anpassa språket 

efter olika syften, 

mottagare och 

sammanhang 

 

 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med an-

passning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag.  

 Skillnader i språkanvändningen beroende på vem man 

skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden 

mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en 

faktatext. 

 Beskrivande, förklarande, instruerande och argumen-

terande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskriv-

ningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, upp-

byggnad och typiska språkliga drag. 

 

social praktik 

 

formulera sig och 

kommunicera i tal 

och skrift 

 

 

 Skillnader i språkanvändningen beroende på vem man 

skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden 

mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en 

faktatext. 

 Beskrivande, förklarande, instruerande och argumente-

rande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskriv-

ningar, reklam och insändare  

 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter. 

 

socialpolitisk 

 

Söka information 

från olika källor och 

värdera dessa 

 

 

 Ords och begrepps nyanser och värdeladdning 

 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter. 

 Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet 

med ett källkritiskt förhållningssätt 
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Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1 ska läroplanens kapitel 1 och 2 vara överordnade kurspla-

nerna. Skrivelser som att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 

2011:13) och att ”skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemen-

samma referensram alla i samhället behöver” (Skolverket 2011:9) visar exempel på övergri-

pande sätt att se på skrivande i undervisningen. Analysen ovan visar att kursplanen pekar åt 

olika håll och framhåller aktiviteter som karaktäriserar olika skrivdiskurser. Om kursplanen 

förstås utan läroplanens kapitel 1 och 2 föreligger risk att lärare uppfattar kursplanens olika 

delar som aktiviteter att bocka av och den överordnande helhetssynen går förlorad. Påpekas 

bör även att en exkludering av kapitel 1 och 2 försvårar för skrivundervisningen att röra sig 

inom social praktikdiskurs och socialpolitisk diskurs eftersom undervisningen då löper risk att 

bli fragmentarisk och sakna koppling till större sociala sammanhang.  

          När skrivdiskurserna (Ivanič 2004) används som analysverktyg på kursplanen fram-

kommer att fördelningen av såväl kursplanens övergripande mål som centrala innehåll rör sig 

inom samtliga diskurser med två undantag. Kursplanens övergripande mål saknar matchning i 

kreativitets- och processdiskurserna, vilket är anmärkningsvärt, eftersom flera delar av cen-

trala innehållet tangerar dessa diskurser. 

 

5.2 Karin – kreativitetsdiskurs 
Karin inleder lektionen med att läsa högt ur en antologi för eleverna. Hon väljer att läsa inled-

ningen till en berättelse i syfte att eleverna ska skriva en fortsättning. Kreativiteten hamnar i 

fokus när eleverna skriver med inspiration från den lästa berättelsen och underhållningsvärdet 

blir viktigt. Eleverna skriver stafettskrivning och Karin berättar efter lektionen att ”stafettskri-

vande är ett sätt att få igång eleverna att skriva. De har svårt att komma igång med sina tex-

ter”, säger hon. Planen var att använda iPads till dagens skrivövning, men Karin beslöt före 

lektionen att låta eleverna skriva för hand, eftersom ”det tar lång tid för eleverna att skriva 

utan tangentbord och stafettskrivningen ska endast ta en lektion att genomföra”. 

          Under lektionen talar Karin explicit om vikten av att följa vissa språkliga normer, 

såsom stavning och skiljetecken. ”Tänk nu på att skriva läsligt och stava rätt för kamraternas 

skull”, uppmanar Karin och påpekar även att eleverna ska tänka på att ”sätta punkt efter en 

mening och skriva stor bokstav”. Skrivuppgiften resulterar i flera texter med flera medförfat-

tare. Eleverna upptäcker och påpekar högt de stavfel som de hittar från föregående skribent. 

”Vad står det?” är en vanligt förekommande fråga i samband med byte av texter. Vid inter-
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vjun nämner Karin att rättstavning sker varje vecka, vilket tyder på arbete med språkliga reg-

ler och korrekthet.  

          Eleverna frågar Karin om hon kommer att läsa och bedöma texterna och hon svarar ja 

på frågan. Hon väljer att inte tala om vikten av att välja språk utifrån syfte och mottagare, 

trots att frågan om bedömning ställdes av eleverna. Vad gäller elevernas fråga om bedömning 

berättar Karin vidare hur hon brukar ge förslag till förbättringar, och att ”klassen ofta arbetar 

med kamratrespons för att förbättra texterna”. Texterna i den här skrivuppgiften kommunice-

ras på så sätt att eleverna skriver en del av en hel berättelse som innehållsmässigt ska hänga 

ihop och sedan läsas upp. Hon berättar även om textrespons från henne och kamraterna som 

fokuserar skrivprocesser, och hon tillägger att texter även skrivs för att processas och kom-

municeras inom klassen. 

          Karin tycker att kursplanen är bra och tydlig och hon anser inte att hon förändrat sitt 

sätt att arbeta. Hon säger att hon ”håller kvar vid flera moment sedan tidigare, bland annat 

rättstavning varje vecka”. Men hon påpekar också att ”svenskämnet måste integreras med 

andra ämnen för att det centrala innehållet ska hinnas med” och att ”fantasi och kreativitet 

krävs när man undervisar i flera ämnen”. ”Det är svenska i allt och det är viktigt att se helhet-

er”, tillägger Karin, och fortsätter förklara att ”fördjupningsarbeten i andra ämnen, exempelvis 

religion, är ideala för skrivandet”. Där kan olika texter behandlas och det kan med fördel inne-

fatta arbete med källkritik, menar Karin. Hon berättar också att eleverna ofta skriver i andra 

ämnen och använder Powerpoint som ett verktyg vid redovisningar.   

          Det råder viss divergens mellan det Karin uttalar och det som sker i skrivundervisning-

en. Karins föreställning om skrivundervisning är komplex och fokuserar både detaljer och 

helheter på ett sätt som inte kan sammanföras till en helhet. Karin kan exempelvis röra sig 

inom färdighetsdiskursen när hon uttalar vikten av språkliga normer, men hon gör det på ett 

sätt som inte är relevant för den kommunikativa aktiviteten. Samtidigt skriver eleverna en 

underhållande text med inspiration av en litterär text utan krav på mottagaranpassning, en 

aktivitet som rör sig inom kreativitetsdiskursen. Bytet av texter mellan elever tenderar att 

hamna inom social praktikdiskurs, eftersom texten via bytet kommuniceras. Karin rör sig 

även inom processdiskursen eftersom en viss form av kamratrespons ingår i skrivprocessens 

praktiska delar. Karin talar även om att skriva och redovisa texter i andra ämnen och berör då 

aktiviteter som ingår i diskursen om social praktik, eftersom skrivandet där kommuniceras i 

meningsfulla sammanhang.  
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Eftersom det inte tydligt framträder en dominant skrivdiskurs hos Karin just vid det under-

sökta tillfället, låter jag undervisningstillfället förstärka hennes uttalanden. Den huvudsakliga 

skrivuppgiften vid observationstillfället rör sig tydligt inom kreativitetsdiskursen, eftersom 

den skrivs med inspiration av skönlittertur i syfte att vara underhållande. 

 

5.3 Pia – processdiskurs 
Lektionen i Pias klassrum inleds med att eleverna hämtar varsin bärbar dator från en vagn. 

Datorerna används som skrivverktyg när eleverna ska fundera över och enkelt formulera sina 

egna tankar om mobbning. Uppgiften kan förstås som en kognitiv process mellan tanke och 

skrivande. Det finns inga uttalade krav på produkten, vare sig på formell korrekthet eller på 

att texten ska kunna kommuniceras och förstås av andra. ”Bara skriv det ni tänker på just nu”, 

säger Pia till eleverna. Uppgiften är att flödesskriva på varsin dator utifrån ordet ”mobbning” 

som Pia skrivit på tavlan. ”Flödesskrivande använder jag ofta i klassen”, berättar Pia. ”Möj-

ligheten att skriva på dator ger pojkarna möjlighet att stärka sitt skrivande”, fortsätter hon och 

förklarar att pojkarna har lättare för att formulera sig i skrift genom att skriva på dator i jämfö-

relse med att skriva för hand. ”Några pojkar har en svårläst handstil som kan begränsa dem i 

skrivandet”, säger Pia.    

          Pia bekräftar några osäkra elever med ”Du kan!” när de är tveksamma till hur de ska 

koppla ordet ”mobbning” till sitt skrivande. Hon ger ingen annan ledning i skrivandet och jag 

tolkar det som att hon inte vill påverka elevernas kognitiva processer. Samtliga elever börjar 

skriva utom en pojke. Efter ytterligare några frågor från eleverna gällande textstorlek och ”hur 

mycket ska vi skriva?”, väljer Pia att stödja eleverna genom att skriva ”Mobbning är… För 

mig är mobbning…” på tavlan. Pojken som har svårt att komma igång upprepar: ”Jag kommer 

inte på något.” Pia uppmanar eleven återigen att skriva ner det som han tänker tills tiden är 

ute. Syftet med skrivandet utifrån ordet ”mobbning” är fortfarande oklart men tydliggörs se-

nare. Det är tydligt att Pia ger god tid till den inre mentala processen, något som hon också 

påtalar i intervjun. ”Att inte hinna gå på djupet i svenskämnets olika delar får negativa konse-

kvenser, inte minst vad gäller kreativitet”, säger Pia. Hon menar att det tidigare fanns en 

större frihet och därmed ökade möjligheter att fördjupa arbetet. Pias strävan efter helhet och 

meningsfullhet i elevernas arbete talar för en komplex praktik. Jag förstår av det Pia säger och 

genom hennes sätt att undervisa, att hon strävar efter att arbeta tematiskt och därför väljer hon 

att inte dela upp ämnet i delar. Att Pia är kritisk till den nya kursplanen i svenska stärker den 

tolkningen. ”Den är alldeles för detaljerad och styrande i jämförelse med den förra”, säger 

hon. För att hinna med det centrala innehållet inom ramen för undervisningstiden i ämnet 
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svenska finns stor risk för att ämnets olika delar bara bockas av, menar hon och tillägger att 

”tidspress i kombination med det digra centrala innehållet gör att varje del riskerar att bara 

behandlas ytligt”.  

          Efter tio minuters skrivande ber Pia eleverna gå fram och fylla på ord på tavlan. Hon 

ber pojken som inte lyckats skriva och som nu har börjat tappa koncentrationen att börja. Han 

skriver ett ord och resten av eleverna fyller på med flera ord. Pia sammanfattar elevernas ord 

till en tankekarta och fokuserar sedan på ordet ”nätmobbning”. Därmed klargörs syftet med 

skrivaktiviteten; klassen ska börja läsa en skönlitterär bok med nätmobbning som problematik 

och sedan arbeta vidare tematiskt. Den här lektionen kan ses som en kognitiv förberedelse, 

utan explicit skrivundervisning, inför kommande undervisningsförlopp, vilket talar för att 

skrivundervisning hos Pia sker i en större kontext. Av hennes uttalanden och med stöd av 

skrivuppgiften i undervisningen framgår också att hennes föreställning om skrivande och 

skrivundervisning i viss mån rör sig inom kreativitetsdiskursen. Inom denna diskurs kan skri-

vandet utgå från elevers erfarenheter i syfte att skapa känslor. Skrivuppgiften tangerar socio-

politiska diskursen på så sätt att ämnet inbjuder till engagemang och möjligheter att påverka 

en samhällsfråga som ligger nära elevernas verklighet. 

          Pia menar att ”tematiskt arbete, både inom ämnet men även tillsammans med andra 

lärare i andra ämnen, är en förutsättning för att eleverna ska förstå helheter, fördjupa kun-

skaper och uppleva ett meningsfullt arbete”. Hon ser behov av att arbeta tematiskt i större 

utsträckning än vad som görs på skolan idag. Jag drar därför slutsatsen att lektionen i viss mån 

avspeglar hennes diskurstillhörighet på ett rättvist sätt, eftersom skrivuppgiften endast är en 

inledning till ett kommande arbete i klassen. Som helhet råder konvergens mellan det Pia utta-

lar och det hon gör och jag kan ana en dominerande skrivdiskurs. Tematiskt arbete som skap-

ar helhet och förståelse utan fokus på skrivprodukten samt fördjupade kognitiva uppgifter 

med möjlighet att gå på djupet, talar för att Pias föreställning om skrivande och skrivunder-

visning rör sig inom processdiskursen. 

 

5.4 Gun – genrediskurs 

I början av lektionen returnerar Gun bedömda texter från nationella provet i svenska till ele-

verna, en berättande och en beskrivande text, i syfte att texterna nu ska bearbetas. Gun ut-

trycker innan lektionsstart en oro för att ”eleverna ska ställa många frågor” eftersom lektionen 

innehåller ett nytt arbetssätt. Eleverna får en stund till att titta på sin egen text och hur den 

bedömts. Gun låter sedan eleverna vara med och fundera över hur man kan bearbeta en text, 

och en gemensam planering växer fram på tavlan. Eleverna enas om att bearbetning av en text 
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innebär att de nu ska läsa igenom texten och titta på början, mitten och slutet. De ska dessu-

tom kontrollera skiljetecken, stavning, styckeindelning och om texten har lagom långa me-

ningar. Oron för att eleverna skulle känna osäkerhet inför arbetssättet var obefogad eftersom 

eleverna fick vara med och planera, tror Gun. Hon uppmanar eleverna att även ge kamratre-

spons men de flesta väljer att endast bearbeta sin egen text. Fyra elever ger sin text till en 

kamrat och får respons i form av ”Bra!”.  

          Gun berättar att lektionens innehåll styrdes av att hon tidigare ”checkat av” svenskäm-

nets centrala innehåll och då upptäckt att hon ”inte har arbetat med respons och textbearbet-

ning. Svaga läsare har bland annat försvårat arbetet med kamratrespons, vilket gjort att det 

inte blivit av”. Arbete med kamratrespons blev i stort sett utelämnat även denna lektion. De 

nya kursplanerna har förändrat skrivundervisningen på så sätt att Gun arbetar mer strukturerat 

med olika texttyper och även med respons. Utöver textbearbetning och respons är källkritik 

ett svårt moment, tycker Gun och säger att ”tillgången till datorer på skolan är ett hinder”.  

          ”Den nya kursplanen är tydlig och skapar trygghet”, säger Gun. ”Nu vet jag vad jag ska 

göra och kan inrikta mig på det och stryka allt annat lull som jag tidigare lagt tid på”, fortsät-

ter hon. Hon betonar vikten av att skala bort allt annat än det som står i kursplanerna, annars 

finns det risk för stress. Samtidigt måste varje aktivitet under skoldagen vägas mot kurspla-

nerna. ”Vilket centralt innehåll ska vi välja idag för att nå önskade kunskapskrav?” är en van-

lig frågeställning för Gun. ”Samarbete med kollegor och möjligheten att förena centrala inne-

håll från flera ämnen är nödvändigt”, menar Gun och tillägger att ”svenskämnet med fördel 

kan involveras i allt”. Hon saknar och efterlyser därför en sammanställning av alla kurspla-

ners centrala innehåll, eftersom ”flera moment återkommer inom många ämnen, exempelvis 

källkritik”.  

          Arbetet med bearbetning av berättande och beskrivande texter tyder på fokus på skriv-

processer inom dessa genrer. Med undantag av några få elever som ger varandra kamratre-

spons under lektionen, används inte texterna för kommunikation i klassrummet. Undervis-

ningen visar även att språkliga normer och regler framhålls som viktiga i textbearbetningen, 

även om den typen av undervisning inte sker explicit. Gun undervisar däremot explicit om 

olika texttypers uppbyggnad och även respons fokuseras. Det råder viss divergens mellan det 

Gun uttalar och det hon gör. Trots fokus på skrivprocessens praktiska delar under lektionen 

uttrycker Gun flera gånger under intervjun vikten av att arbeta med olika texttyper och där-

med är både processdiskursen och genrediskursen tydliga hos Gun. Synpunkten att skolda-

gens alla aktiviteter måste utgå från kursplanerna öppnar upp för en möjlig social kontext 
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även om den uttrycks i termer av avbockning. Även tematiska arbeten, såväl inom svenskäm-

net som i samarbete med andra ämnen och kollegor, talar för att texter kan användas kommu-

nikativt i klassrummet och med andra på skolan. Avsaknaden av kognitiva processer samt 

visst fokus på produkten vid observationstillfället gör att jag, genom att använda observation-

en som förstärkande komplement till intervjun, ser genrediskursen som mest framträdande 

hos Gun. 

 

5.5 Gerd – genrediskurs 
Gerd inleder lektionen med att berätta om förskoleklassen som byggt ett växthus på skolgår-

den. Växthuset ska förgyllas med dikter och det blir elevernas uppgift att skriva passande dik-

ter inom temat ”Kärlek, blommor och bin”. Som introduktion till diktskrivandet visar Gerd 

upp några av elevernas tidigare textsamlingar och frågar om de minns de olika typer av texter 

som finns där. Det gör eleverna. ”Varför gör vi då detta mer än att förskoleklassen vill ha dik-

ter att hänga upp i växthuset?” frågar Gerd eleverna och skriver därefter som svar på tavlan: 

”Skriva olika typer av texter” och tillägger också muntligt ”varav dikt är en typ av text”. Gerd 

påpekar för eleverna att det vid diktskrivande råder stor frihet gällande innehåll och utform-

ning och hon tillägger att man ”inte kan göra fel”. Gerd berättar i intervjun att hon arbetar 

mycket med grundtryggheten i klassen och framhåller regelbundet vikten av respekt, även i 

skrivandet. Eleverna får sedan välja om de vill skriva för hand eller på dator och alla väljer 

dator. Oftast får eleverna möjlighet att skriva på dator men ibland kräver Gerd att eleverna ska 

skriva för hand.  

          Gerd undervisar i åtta ämnen varav svenska är ett, och hon upplever att det är mycket 

svårt att förhålla sig till alla kunskapskrav och centrala innehåll. Gerd säger att ”den nya kurs-

planen i svenska är tydlig och enkel att arbeta med samtidigt som den är väldigt styrande”. 

Styrningen av det centrala innehållet har gjort att hon lagt till fler typer av texter och samtidigt 

blivit tryggare i sin undervisning. ”Jag vet vad jag ska göra”, konstaterar hon. Samtidigt är 

Gerd glad för att kursplanen är tillåtande så hon ”kan få in egna idéer i undervisningen och 

även kunna applicera de skrivuppgifter som använts tidigare”, säger hon. Texter som fokuse-

rades tidigare i nationella proven i svenska och som därmed var ledstjärnan för hennes under-

visning stöds nu specifikt i den nya kursplanen, exempelvis när det gäller argumenterande 

text, säger Gerd. För övrigt har hon inte förändrat sitt sätt att se på ämnet eller sina arbetssätt.     

Gerds undervisning rör sig tydligt inom genrediskursen i arbetet med diktskrivande. Här finns 

även en verklig mottagare, förskoleklassen, vilket skapar ett meningsfullt sammanhang. Med 

ett kommunikativt syfte med diktskrivandet rör sig Gerd i viss mån även inom diskursen om 
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social praktik. Under intervjun rör hon sig inom genrediskursen då hon talar om den nya 

kursplanen som stöd vid skrivande av olika texttyper och sammantaget råder konvergens mel-

lan intervju och observation. Skrivandet av dikter som ska anpassas till mottagare i en specifik 

social kontext talar för att Gerd rör sig inom genrediskursen. 

 

5.6 Sofie – social praktikdiskurs 
Lektionen hos Sofie skiljer sig från de andra genom att skrivandet redan är avklarat och elev-

texterna utgör underlag för lektionens samtal. Eleverna har läst skönlitterära böcker under två 

veckors tid, både i skolan och hemma, och ska nu genomföra boksamtal i mindre grupper. 

Samtalen baseras på de loggböcker som eleverna skrivit under läsningens gång och skrivandet 

är visserligen avslutat vid observationstillfället, men det är en viktig del av undervisningsför-

loppet och ”blir en bas för boksamtalen”, säger Sofie i intervjun. Eleverna uppmanas att ”titta 

så mycket som möjligt på det ni har skrivit i loggböckerna”. Efter att Sofie instruerat eleverna 

om hur samtalen ska gå till leder hon boksamtalen utifrån rubrikerna i loggboken; positivt, 

negativt, frågeställningar samt påpekanden. Hon börjar med att be eleverna läsa upp ”något 

positivt som ni skrivit om kapitel 1”. Ytterligare en rubrik benämns text till tanke och är ”en 

skrivuppgift som omfattar flera av Lgr11s centrala innehåll i kursplanen för svenska”, menar 

Sofie och uttrycker att ”den nya kursplanen är ett stort stöd i utformandet av skrivuppgifter”. 

Hon berättar vidare att hon har förändrat skrivundervisningen efter de nya kursplanerna på så 

sätt att hon ställer sig frågor som ”Är allt med?” och ”Arbetar jag med rätt saker?”.  

          Samtalsgrupperna består av elever från både årskurs 5 och 6. I grupperna blandas starka 

och svaga läsare och skribenter. Åldersintegreringen är ”en vinst för de elever som inte kom-

mit så långt i sin språkutveckling”, konstaterar Sofie. Hon berättar hur de yngre eleverna lyss-

nar och lär av de äldre eleverna, både hur och vad de har skrivit i sina loggböcker och hur de 

har tolkat det lästa. ”På så sätt skapas meningsfulla sammanhang för båda åldersgrupperna”, 

fortsätter hon. Från början är samtalen i grupperna trevande men eleverna upptäcker efter 

några minuter vilket stöd de har av sina loggboksanteckningar. Under samtalens gång märks 

tydligt hur eleverna förstår boken tillsammans och hur de väver samman förståelsen med stöd 

av sina loggboksanteckningar. ”Sen förstod jag när hon [kamraten] berättade vad hon hade 

skrivit”, säger en elev. 

          Skrivandet, som ligger till grund för lektionens samtal och som sker parallellt med läs-

ning av en skönlitterär bok, rör sig inom kreativitetsdiskursen på så sätt att inspirationen till 

skrivandet utgår från en litterär genre. Även processdiskursen blir tydlig i den kognitiva pro-

cessen när elever ska koppla text till tanke så att innehållet i det lästa, med skrivandet som 
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stöd, formuleras i egna tankar och ord. Eftersom elevtexterna används som underlag för ge-

mensamt tänkande i den egna gruppen rör sig även lektionen inom diskursen för social prak-

tik. Det råder i stort sett konvergens mellan det Sofie uttrycker och det hon gör. Framförallt 

baserar jag det antagandet på att Sofie under intervjun framhåller skrivandet som en del av 

helheten. Både vid observationstillfället och i intervjun framgår att skrivandet ska vara ”till 

nytta” och användas i meningsfulla sammanhang. Sammantaget tycker jag mig se att Sofie rör 

sig inom social praktikdiskurs med anledning av att helhetssynen och nyttoaspekten genomsy-

rar framförallt hennes uttalanden och i viss mån även hennes val av aktivitet. 

 

5.7 Sammanfattande jämförelse  

Hos tre av lärarna, Pia, Gerd och Sofie, råder konvergens mellan deras uttalande i intervjun 

och det som observeras vid undervisningstillfället. Hos de andra två lärarna, Karin och Gun, 

är det svårare att se en dominerande skrivdiskurs som helhet, och det råder alltså viss diver-

gens mellan det som sägs i intervjun och det som görs under observationen. Jag låter i min 

analys undervisningstillfällena förstärka valet av diskurstillhörighet hos dessa två vars utta-

landen är svåra att överskåda och sammanföra till en skrivdiskurs.  

Tabell 1. Lärarnas diskurstillhörighet 

Lärare Dominerande diskurs  

 

Konvergens eller divergens mellan  

intervju och observation 

 

Karin 

 

kreativitetsdiskurs 

 

divergens 

 

Pia 
 

processdiskurs 
 

konvergens 

 

Gun 
 

genrediskurs 

 

divergens 

 

Gerd 
 

genrediskurs 

 

konvergens 

 

Sofie 

 

social praktikdiskurs 
 

konvergens 

 

 

En lärare, Karin, rör sig sammantaget inom kreativitetsdiskursen, trots att det är svårt att se en 

dominant diskurs hos henne. Karin är den lärare som är mest yvig i sina föreställningar om 

skrivande och skrivundervisning och den lärare hos vilken en dominerande diskurs är svårast 

att se. Hon uttrycker noggrannhet vad gäller språkliga normer från färdighetsdiskursen men 

det saknar relevans i lektionens aktivitet. Samarbetet i klassen tangerar processdiskursen på så 
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sätt att eleverna läser och i viss mån rättar varandra och även social praktikdiskurs eftersom 

texterna kommuniceras i den egna gruppen.  

          En lärare, Pia, rör sig främst inom processdiskursen och det råder som helhet konver-

gens mellan hennes uttalanden och det som sker i undervisningen. Två lärare, Gun och Gerd, 

rör sig främst inom genrediskursen och det råder som helhet konvergens mellan det Gerd utta-

lar och det hon gör. Det är svårare att se en dominant skrivdiskurs hos Gun eftersom hennes 

uttalande inte sammanfaller med undervisningen vid observationstillfället. Gun försöker an-

vända kamratrespons mellan eleverna men textbearbetningen sker i stort sett individuellt och 

därmed tycks genrediskursen dominera. Vid observationerna i Guns och Gerds klassrum fo-

kuseras genrer. Textens möjligheter att användas kommunikativt tas tillvara av Gerd.  

          En lärare, Sofie, rör sig inom social praktikdiskurs i sin strävan att både i uttalande och 

i undervisning försöka skapa en meningsfull helhet i kommunikativa sammanhang. Ingen 

lärare i studien rör sig som helhet inom färdighetsdiskursen eller sociopolitiska diskursen, 

även om jag kan ana färdighetsdiskursen hos Gun och se den relativt tydligt hos Karin. Gerd 

betonar att det inte finns några rätt och fel, vilket beror på att hon arbetar med diktgenren. Pia 

släpper eleverna helt i skrivandet vid observationstillfället och hon uttrycker inga krav på ak-

tiviteter som ligger inom färdighetsdiskursen. 

          Hos alla lärarna syns mer eller mindre ambitionen att röra sig inom diskursen för social 

praktik eftersom samtliga talar om värdet av att samarbeta och kommunicera texter med 

andra, några inom och någon (Gerd) utanför klassrummet. Sofie skiljer sig från de andra på så 

sätt att hon använder elevernas skrivande som stöd för boksamtal. Processdiskursen, med fo-

kus på kognitiva processer, tycks ha dominerat under loggskrivandet för att sedan bli en text 

som används för kommunikation i sociala sammanhang. Den sociopolitiska diskursen kan jag 

ana hos Pia i arbetet med begreppet mobbning. Elevernas flödesskrivande kan ses som ett 

förarbete till en text som skulle kunna få politisk inverkan om man med det menar att språket 

och texten skulle kunna påverka för eleverna viktiga frågor i samhället. Det faktum att flödes-

skrivandet hos Pia vid tillfället inte ska kommuniceras med andra gör att den sociopolitiska 

diskursen inte framträder tydligt utan bara kan anas.  

          Ingen av lärarna undervisar explicit om skrivande och texter, trots att det är ett utmär-

kande drag för de flesta skrivdiskurser, undantaget kreativitetsdiskursen, i vilken undervisning 

ofta sker implicit utifrån litterära genrer.  Möjligen kan Guns och Gerds inledande instrukt-

ioner ses som en form av explicit skrivundervisning och i viss mån även Karins propåer om 



  

 

25 
 

språkliga normer. Pia däremot, håller sig strikt till en implicit undervisning inom processdis-

kursen med elevernas flödesskrivande utifrån egna tankar. 

 

5.8 Jämförelse diskursanalys lärare och kursplan 
I tabell 3 nedan redovisas en översikt av aktiviteter, mål och centralt innehåll kopplade till 

respektive lärare. I den högra kolumnen anges namnen på lärarna, kopplade till de domine-

rande aktiviteterna inom respektive skrivdiskurs. 
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Tabell 3. Lärares dominerande skrivdiskurser 

Aktiviteter 

 
Kursplanens 

övergripande 

mål 

Kursplanens centrala innehåll för 

skrivande i årskurs 4-6 

Dominerande 

skrivdiskurs som 

läraren rör sig 

inom 
 

färdigheter 

 

urskilja språk-

liga strukturer 

och följa 

språkliga nor-

mer  

 Språkets struktur med meningsbyggnad, 

huvudsatser, bisatsser, stavningsregler, 

skiljetecken, ords böjningsformer och 

ordklasser.  

 Hur man använder ordböcker och andra 

hjälpmedel för stavning och ordförstå-

else 

 Handstil 

 

 

kreativitet 

 

 

 Skapande av texter där ord, bild och 

ljud samspelar 

 Ord och begrepp som används för att ut-

trycka känslor 

 

Karin 

 

processer 

 

 

 Olika sätt att bearbeta egna texter till 

innehåll och form. Hur man ger och tar 

emot respons.  

 Skriva, disponera och redigera texter för 

hand och med hjälp av dator 

 Textutbyggnad med hjälp av sambands-

ord.  

 Språkliga strategier för att minnas och 

lära, till exempel tankekartor och stöd-

ord 

 

Pia 

 

 

genrer 

 

anpassa språ-

ket efter olika 

syften, motta-

gare och sam-

manhang 

 

 Strategier för att skriva olika typer av 

texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag.  

 Skillnader i språkanvändningen bero-

ende på vem man skriver till och med 

vilket syfte, till exempel skillnaden mel-

lan att skriva ett personligt sms och att 

skriva en faktatext. 

 Beskrivande, förklarande, instruerande 

och argumenterande texter, till exempel 

faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam 

och insändare. Texternas innehåll, upp-

byggnad och typiska språkliga drag. 

 

Gun 

Gerd 

 

social prak-

tik 

 

formulera sig 

och kommuni-

cera i tal och 

skrift 

 

 Skillnader i språkanvändningen bero-

ende på vem man skriver till och med 

vilket syfte, till exempel skillnaden mel-

lan att skriva ett personligt sms och att 

skriva en faktatext. 

 Beskrivande, förklarande, instruerande 

och argumenterande texter, till exempel 

faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam 

och insändare  

 Ord och begrepp som används för att ut-

trycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

Sofie 

 

socialpolitik 

 

Söka informat-

ion från olika 

källor och vär-

dera dessa 

 

 Ords och begrepps nyanser och värde-

laddning 

 Ord och begrepp som används för att ut-

trycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 Hur man jämför källor och prövar deras 

tillförlitlighet med ett källkritiskt för-

hållningssätt 
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Ingen av lärarna i studien rör sig som helhet inom färdighetsdiskursen eller socialpolitisk dis-

kurs, trots att två av de övergripande målen och ett flertal aktiviteter inom ämnets centrala 

innehåll ryms inom dessa diskurser.  

          Lärarna ger i intervjuerna uttryck för en hög medvetenhet om kursplanens innehåll och 

alla har en ambition att följa den, även om den kan uppfattas som styrande. Flera av lärarna 

talar om skrivundervisning som aktiviteter som ska bockas av, och de uttrycker svårigheter att 

hinna med det centrala innehållets alla delar. 

 

6 Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att studera hur fem lärare talar om skrivande och skrivun-

dervisning och hur deras skrivundervisning ser ut. Jag ville också studera hur skrivande och 

skrivundervisning framställs i kursplanen för svenskämnet i Lgr11 (Skolverket 2011). För att 

förstå studiens delar som en helhet använde jag Faircloughs (1992) modell av de tre dimens-

ionerna text, diskursiv praktik och social praktik. Texten som jag studerade var lärarnas tal 

om skrivande och skrivundervisning i intervjuer och den studerade diskursiva praktiken var 

den skrivundervisning som läraren genomförde vid observationstillfället. Studiens tredje di-

mension, den sociala praktik som finns utanför undervisningen och som styr verksamheten, 

var skolans styrdokument i form av läroplan och kursplan.  

          Med utgångspunkt i Faircloughs (1992) tre dimensioner använde jag Ivanič (2004) sex 

skrivdiskurser som analysverktyg av vilka skrivdiskurser lärare rör sig inom när de talar om 

skrivande och skrivundervisning och när de genomför skrivundervisning. Genom att analysera 

lärares uttalande i intervjuer och hur deras föreställningar avspeglas i skrivundervisningen 

kunde jag urskilja en dominerande skrivdiskurs hos respektive lärare. Jag kan se att skrivdis-

kurserna kombineras i praktiken och att lärarna rör sig inom flera diskurser, men att det oftast 

går att se en dominerande diskurs. Trots att exempelvis genrediskursen är dominerande för en 

lärare rör sig läraren även inom andra diskurser. Rörlighet inom flera diskurser ser jag som en 

förutsättning i arbetet utifrån kursplanen. Det är en rimlig tolkning att kursplanen styr under-

visningen i stort, men att läraren ändå har relativt stor frihet att utforma undervisningen med 

utgångspunkt i det centrala innehållet. Eftersom det centrala innehållet omfattar aktiviteter 

som förekommer inom alla skrivdiskurser kommer således undervisningen röra sig inom olika 

skrivdiskurser. 

          Oavsett vilken skrivdiskurs som dominerar hos en lärare bör undervisning ske explicit 

om aktiviteter som är dominerande i färdighetsdiskursen, eftersom textens form och korrekt-

het har betydelse för att texten ska fungera i kommunikation med läsare. Samtidigt borde 
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skrivundervisning som enbart fokuserar aktiviteter inom färdighetsdiskursen vara omöjlig i 

arbetet utifrån kursplanen och läroplanens kapitel 1 och 2. Ivanič (2004) teorier om skrivdis-

kurser kan därför ses som ett verktyg för lärare i syfte att skapa helheter och samtidigt få 

överblick över undervisningens specifika aktiviteter. Denna studie väcker frågor som rör hur 

enskilda aktiviteter i skrivundervisningen ska förstås i relation till övergripande helheter i 

undervisningen. 

          Jag använde även Ivanič (2004) skrivdiskurser som analysverktyg på kursplanen för att 

se hur kursplanen förhåller sig till skrivdiskursernas dominanta aktiviteter. Observationerna 

visar att aktiviteterna stöds av kursplanens centrala innehåll, men inte alltid av kursplanens 

övergripande mål. Konstaterandet att kursplanens centrala innehåll rör sig inom samtliga 

skrivdiskurser men att kursplanens övergripande mål saknar matchning i kreativitets- och pro-

cessdiskurserna väcker frågor, eftersom flera delar av det centrala innehållet tangerar aktivite-

ter som karaktäriserar just kreativitets- och processdiskursen. Om nu inte aktiviteterna inom 

kreativitets- och processdiskurserna stöds av kursplanens övergripande mål borde det finnas 

risk för att dessa aktiviteter inte ges tillräckligt stort utrymme i undervisningen. Det är således 

otydligt huruvida sådana aktiviteter ska ingå i undervisningen eller inte, eftersom läroplanen 

inte fullt ut stödjer en skrivundervisning som tillämpar aktiviteter som är inriktade på elevers 

kreativitet och skrivandets processer.  

          En av Skolverkets och regeringens intentioner under implementeringsarbetet av Lgr11 

(Skolverket 2011) i kommunerna var att framhålla vikten av att se läroplanen som helhet, ef-

tersom kursplanerna skulle förstås tillsammans med kapitel 1 och 2 (se avsnitt 2.1). Det utta-

lades en farhåga för att lärare skulle djupdyka i sina ämnens kursplaner, med risk för exklude-

ring av kapitel 1 och 2. Analysen i denna studie ger stöd för farhågan, eftersom flera lärare 

talar i termer av att bocka av arbetsmoment. Fyra av studiens lärare använder i varierande 

grad kursplanen som en kontrollfunktion av aktiviteter. Pia är den enda läraren som uttrycker 

en fara med att bocka av arbetsuppgifter, eftersom hon ser en risk för att helheten och me-

ningsfullheten går förlorad. Farhågan att undervisningen kan bli fragmentarisk med aktiviteter 

som bockas av kan ligga bakom Pias kritik mot kursplanen för ämnet svenska i Lgr11. Gerd 

är den enda läraren som gör en tydlig koppling till värdegrunden i kapitel 1 när hon talar om 

att eleverna ska respektera att deras texter kan se olika ut. Resultatet ger anledning till funde-

ringar om vikten av att förstå skrivundervisningen som helhet och inte som aktiviteter från de 

olika skrivdiskurserna. Sett i skenet av Faircloughs (1992) diskursdimensioner visar resultatet 

med andra ord att den yttre diskursdimensionen, det vill säga den sociala praktiken som Lgr11 
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representerar, är otydlig, vilket kan göra lärare osäkra och deras undervisning svävande. En 

ökad medvetenhet hos lärare om de olika skrivdiskursernas potentialer borde kunna främja 

Skolverkets syfte och intentioner, nämligen att inkludera kapitel 1 och 2 och därmed möjlig-

göra för undervisningen att röra sig inom social praktikdiskurs och socialpolitisk diskurs (se 

avsnitt 3.2). 

          Resultatet i studien visar att flera av lärarnas föreställningar, som de uttrycks i intervju-

erna, överensstämmer med hur deras undervisningspraktik tar sig uttryck (jfr Randahl 2011). 

Men för två av lärarna i studien råder det divergens mellan det lärarna uttalar och det som sker 

i deras undervisning (jfr Knutas 2008). Faircloughs (1992) teori om diskursdimensioner kan 

förklara att lärare uppvisar divergens i fråga om skrivdiskurser, eftersom den sociala prakti-

ken, det vill säga läroplanen är otydlig. Det kan vara en orsak till att lärare i sin undervisning, 

det vill säga den diskursiva praktiken, fastnar i att bocka av aktiviteter, utan att förankra akti-

viteterna i en övergripande helhetssyn på undervisning.   

          En annan orsak till att lärarnas diskurstillhörighet divergerar skulle kunna tolkas som ett 

tecken på en vilja att gå vidare från en diskurs som traditionen styrt in dem på, till en diskurs 

som de skulle vilja iscensätta men som de ännu inte riktigt förmår. Att våga utmana tradition-

ella diskurser skulle därför kunna ses som en möjlig orsak till divergens, vilket i sin tur kan 

peka på utveckling. Konvergens (framförallt inom färdighetsdiskursen) kan peka i motsatt 

riktning, det vill säga att inte vilja eller ha kunskap om hur utveckling av skrivundervisningen 

skulle kunna ske.   

          Studien öppnar för flera frågor som kan föreslås för vidare forskning. En sådan fråga är 

vilka skrivdiskurser som aktiviteterna i svenskämnets nationella prov kan kopplas till. Frågan 

är intressant för att nationella prov har en styrande funktion för lärares undervisning. En an-

nan fråga är hur en ökad medvetenhet hos lärare om olika diskurser skulle kunna hjälpa att 

synliggöra den egna föreställningen om skrivande och skrivundervisningen, och användas 

som underlag för diskussioner i utvecklingssyfte. 
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