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Abstract 
Det är ofrånkomligt att det i dagens samhälle är oerhört viktigt att besitta 

skrivkompetens. Med hjälp av inblick i pågående forskning, ett kvantitativt 

frågeformulär och en granskning av styrdokumentens formuleringar, undersöks vad 

skrivkompetens innebär och hur det uppnås, samt blivande svensklärares, för 

grundskolans senare del och gymnasiet, inställning till skrivkompetens.  

I forskningsbakgrunden presenteras textbegreppets förändrade innebörd. Även 

varför skrift används framställs tillsammans med vad skrivkompetens innebär. En 

sociokulturell syn på språkinlärning framförs, samt hur skrivutveckling sker. 

Genom den kvantitativa undersökningen och granskning av styrdokumentens 

formuleringar framkommer det att skrivkompetens innebär att kunna 

situationsanpassa skrivandet, vilket åligger samtliga lärares ansvar att hjälpa 

eleverna till att behärska. Respondenter vill i sin framtida yrkesroll förbereda 

elevernas skrivkompetens dels för vidare studier, dels för arbete direkt efter 

gymnasiet, eftersom det är viktigt för att klara av samhället. 

En skillnad mellan studenterna på A-nivå och studenterna på D-nivå är att de 

senare ser en helhet som inte finns hos studenterna på A-nivå, vilket kan bero på att 

de kommit olika långt i sin utbildning. 
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1. Inledning och bakgrund 
Sveriges skolsystem har idag en nioårig grundskola som är obligatorisk för samtliga svenska 

barn, samt treåriga gymnasieprogram vilket majoriteten av elever väljer att läsa. Anledningen 

till att majoriteten av barn går i skola i minst tolv år torde anses vara att de ska tillgodogöra 

sig kompetenser som är viktiga för deras individuella framtid, men kanske framförallt för att 

de ska utveckla en kompetens i att bli goda samhällsmedborgare. Vilka de olika 

kompetenserna som eleverna ska tillgodogöra sig är, bör vara förenligt med de mål som den 

svenska skolan fokuserar och preciserar.  

Den svenska gymnasieskolan ska idag förbereda elever både för vidare studier och för 

inträde i yrkeslivet, men också för vuxenlivet som samhällsmedborgare. Detta ställer krav på 

en bred och varierad undervisning. Eleverna måste lämna skolan med möjligheten att gå den 

väg de önskar, och kunskapen om hur, för att klara av det.  

Vi lever i ett samhälle med högt förändringstempo och ett enormt utbud av text, vilket 

ställer krav på oss medborgare att ha kunskap i att kunna förstå och använda skriven data. 

Oavsett vilken framtid eleverna kommer att möta, kommer producerande och konsumerande 

av text att vara ett naturligt inslag i deras vardag på många olika sätt. Jag har i denna uppsats 

valt att inrikta mig på producerandet av text via skrift. Med hjälp av aktuell forskning om 

skrivkompetens och en undersökning av blivande svensklärares inställning till ämnet samt av 

styrdokumentens formuleringar i ärendet, ska skrivkompetens undersökas. Min 

undersökningsgrupp är blivande svensklärare för grundskolans senare del och gymnasieskolan 

vid Högskolan Kristianstad.  

Även om min undersökningsgrupp både består av blivande lärare för grundskolans senare 

del och för gymnasieskolan, kommer gymnasieskolan att stå i fokus i denna uppsats. För att 

bli behörig gymnasielärare i svenska krävs 80 poäng i ämnet. I min undersökningsgrupp ingår 

dels studerande på A-nivå, 1-20 poäng, dels studerande på D-nivå, 61-80 poäng. Studenterna 

på D-nivå tillgodogör sig behörigheten att undervisa på gymnasiet. Majoriteten respondenter 

anger även att de har för avsikt att undervisa på gymnasiet. Jag kommer att jämföra de olika 

studentgruppernas svar med varandra, för att se om det finns någon skillnad i deras synsätt 

beroende på hur lång de kommit i sin utbildning.  

Avslutningsvis vill jag bara säga att kursiveringar av begrepp kommer att göras för att 

tydliggöra något för läsaren.  
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1.1  Syfte 
Mitt syfte är att undersöka vad skrivkompetens innebär och hur det uppnås, samt undersöka 

vad blivande svensklärare för grundskolans senare del och gymnasiet har för inställning till 

skrivkompetens. För att uppnå syftet formuleras följande konkreta delsyften: 

• Vad är skrivkompetens i gymnasieskolans styrdokument? 

• Vad anser blivande svensklärare skrivkompetens vara, samt hur avser de att arbeta 

med detta? 

• Vilken skillnad finns mellan synen på skrivkompetens mellan studenterna på A-nivå 

och D-nivå? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan blivande svensklärare, pågående forskning 

på området och styrdokumentens syn på skrivkompetens? 

 

1.2 Disposition 
Kapitel 2. Forskningsbakgrund behandlar litteratur som funnits intressant utifrån denna 

uppsats syfte. Den förändring som skett inom synen på vad text är, redovisas i 2.1 

Textbegreppets förändring. Här behandlas även innebörden i de nyare termerna: literacy, 

multimodalitet och det vidgade textbegreppet. I 2.2 Skrift – till vad? redogörs det för vad 

skriften ska användas till och vidare i 2.3 Sociokulturellt perspektiv behandlas ett 

sociokulturellt perspektiv på språkutveckling. 2.4 Skrivutveckling redovisar hur 

skrivkompetensen utvecklas, framförallt fokuseras det sociokulturella perspektivet vidare här. 

I kapitel 3. Metod och material, behandlas hur undersökningen genomförts, vilket material 

som använts, hur respondenterna valts ut samt hur materialet sammanställts.  

I kapitel 4. Empiri redogör jag mina undersökningar. I 4.1 Styrdokument undersöks 

styrdokumentens formuleringar om skrivkompetens. Vidare i 4.2 Resultat enkät förmedlar de 

resultat som uppkommit i sammanställningen av enkäten för de olika undersökningsgrupperna 

under rubrikerna 4.2.1 Resultat svenskstudenter på A-nivå och 4.2.2 Resultat svenskstudenter 

på D-nivå. Detta kapitel avslutas med 4.3 Jämförande diskussion, där resultatet för 

studenterna på A-nivå jämförs med de resultat som framkommit för studenterna på D-nivå. 

De båda undersökningsgruppernas resultat jämförs även med vad som står att läsa i 

styrdokumenten. I kapitel 5. Diskussion, kommenteras dessa resultat i ett större sammanhang 

och här jämförs de olika svaren även med det som behandlats i forskningsbakgrunden. I detta 

kapitel dras även slutsatser utifrån behandlat material. 

I 6. Sammanfattning, följer en kort sammanfattning av hela arbetet. 
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2. Forskningsbakgrund 

Skrivande handlar om skapande av text av olika slag. Jag kommer här att behandla hur synen 

på text förändrats under senare tid, för att ge läsaren bakgrundförståelse. Under de senare åren 

har ett sociokulturellt perspektiv på språkutveckling börjat växa fram. Innebörden av denna 

teori kommer att behandlas för att ge läsaren insikt i hur pågående forskning ser på individens 

utveckling av lärande. För min diskussion är det även viktigt att framföra vad skrift bör 

användas till och hur skrivutveckling sker enligt gällande forskning, vilket även behandlas i 

detta kapitel. 

I detta kapitel används även en del norska begrepp. Jag har valt att inte översätta dessa till 

svenska för att eliminera risken för felöversättning, men även för att inte alla norska begrepp 

har någon bra synonym på svenska. Tyvärr har Berges skrivkompetenshjul fått en del 

konstiga tecken. Detta kan jag dessvärre inte göra något åt, eftersom den inte går att finna på 

något annat ställe, men ändå är för viktigt i mitt arbete för att kunna uteslutas. 

 

2.1 Textbegreppets förändring  
Det pågår i forskningen en debatt angående synen på text. Begrepp som literacy, 

multimodalitet och det vidgade textbegreppet innehåller en ny syn på vad text egentligen är.  

Tidigare ansågs text endast vara skrivna eller tryckta ord eller meningar, det vill säga 

formulerad med någon typ av bokstäver. Begreppet text kommer från latinet och härstammar 

från ordstammen väva, och betydelsen att text kom att innebära skrift, skedde i samband med 

den muntliga kulturens tillbakagång på grund av den teknologiska utvecklingen. Idag kan text 

fördelaktigt istället förstås som ’en väv av betydelser’ (Forsling, Högberg, 2003:80-81, 

Friesen 1983:65). Berge (2005) för fram att begreppet skrift innefattar både en traditionell 

bokstavlig- och en grafisk- utformning som illustrationer och layout, det vill säga att texten 

ska se ut på ett sätt som gör att läsare bryr sig om att läsa den (a.a.:13). 

Skoog (2003) framför Säljös ståndpunkt att den traditionella betydelsen med 

skrivkunnighet avser att individen knäckt koden, alltså tillägnat sig förmågan att skriva. Enligt 

detta synsätt behöver skrivkunnighet inte arbetas vidare med efter det att koden väl knäckts, 

eftersom individen då redan erhållit kunskapen. Begreppet literacy har för avsikt att ändra och 

vidga detta synsätt. Den enskilda individen anses inte vara skrivkunnig för att den har knäckt 

koden, utan istället är skrivkunnighet en ständigt pågående utvecklingsprocess (a.a.:79). 

Begreppet litteracitet har börjat användas som ett svenskt begrepp för engelskans literacy. 

”Förmågan och viljan att använda läsning och skrivning för att skapa mening från en skriven 
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text på ett sätt som motsvara behoven i en särskild social kontext.” (Obondo, Kuyumcu, 

2006:4) En vidgad syn på litteracitet involverar fenomen som mutligt berättande, matematik, 

musik och tal. Litteracitet är en gemensam resurs som kan användas på olika sätt (Wedin, 

2006:2). Vissa forskare använder sig dock av den engelska termen literacy, istället för 

svenskans motsvarighet. Ask (2005) framför att ’literacy’ på svenska skulle: 
innehålla formuleringar som språkhändelse, språklig praktik, språkande, läs- och skrivförmåga i 
olika sociala praktiker etc. Literacy, eller språkskapande, handlar ju inte bara om att kunna läsa 
och skriva utan även tala och kunna ingå i en diskurs, att kunna visa upp sin förmåga i tal och 
skrift och kanske också att tycka om att göra detta. (a.a.:15) 

 

Enligt Berge (2005) används idag begreppet literacy internationellt om kvalifikationer i 

läsning och skrivning (a.a.:3).  
Med ’literacy’ forstås også utvikling- og læringsprosesser som forutsetter og tar i bruk alle mulige 
meningsskapingsressurser, ikke bare hverdagsspråket, men også matematiske formler og visuelle 
framstillinger. Området for ’literacy’ inkluderer alle de meningsskapende aktivitetene vi inngår der 
vi skaper mening med og i tekster, og det dekker den innflytelsen skriftkyndigheten har for vår 
måte å tenke på. (a.a.:4) 

 

Enligt de båda nyss framförda åsikterna innebär literacy de meningsskapande kontexter som 

individen är en del av, oavsett framställningsform och framställningsforum, det vill säga både 

talad och/eller skriven text framställd visuellt och/eller auditivt. Literacy innefattar enligt 

dessa definitioner även det vidgade textbegreppet och multimodala framställningsformer.  

Multimodalitet är ett begrepp som kommit att användas mer och mer i språkdiskussioner, 

och avser blandformer av text, till exempel reklam som ofta både består av text och bild och 

inte sällan även av tal och musik. Många olika sinnesintryck står alltså i samspel och påverkar 

vår uppfattning av det vi tar del av (Att läsa och skriva, 2004:15). Diskussionen om 

multimodalitet har spelat en stor roll för skapandet av en ny syn på text, vilken än idag mest 

handlar om skrift, även om andra betydelser börjar vävas in (Forsling, Högberg, 2003:80).  
I olika situationen kan vi förhålla oss på olika sätt och använda olika sinnen för att kommunicera. 
Vi kan tala, lyssna, läsa, skriva, se, lukta, smaka, göra och gestalta. Att i begreppet text också 
innefatta budskap som medieras på annat sätt än genom det skrivna ordet brukar ibland benämnas 
’det vidgade textbegreppet’. (Att läsa och skriva, 2004:14-15) 

 

Det vidgade textbegreppet blir enligt detta synsätt allt som har med kommunikation att göra, 

eller att allt det som vill förmedla något, kallas för text. Det vidgade textbegreppet står även 

att läsa om i kursplanens beskrivning av ämnet svenska. Det framkommer att text, både 

grundad på skrift och bild ingår i begreppet, och vidare hävdas att de komponenter som ingår i 

det vidgade textbegreppet inte nödvändigtvis behöver läsas, utan kan även tas del av via andra 
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medier såsom film och video. (Ett vidgat textbegrepp, 2005:1) Det vidgade textbegreppet 

innefattar alltså mycket mer än den traditionella synen på text.  

 

2.2 Skrift – till vad? 
Gymnasieskolan ska förbereda eleverna både för framtida studier och för yrkeslivet, och 

skolan ska också hjälpa eleverna till att behärska språket för de båda. Språkbruk och kunskap 

hör ihop, och eleverna måste därför kunna hantera dels vardagsbegrepp även kallat för 

personal knowledge, och vetenskapsbegrepp, även kan kallat för academic knowledge. 

Vardagsbegrepp innebär kontextbunden kunskap, och vetenskapsbegrepp, innefattar ett 

dekontextualiserat och abstrakt tänkande och meningsskapande. Den stora skillnaden mellan 

dem båda är att vetenskapsbegreppet eftersträvar kritiskt tänkande och används i de 

akademiska miljöerna (Blåsjö, 2004:19,21). Ask (2005) menar att den akademiska och 

vetenskapliga skrivdiskursen innebär: ”klarhet, genomskinlighet, objektivitet, god akribi, 

analys, anpassning till rådande skriftspråksnormer och ett utvecklat kritiskt-analytiskt 

förhållningssätt.” (a.a.:15) Även om den kontextoberoende kunskapen ofta värderas högre än 

den kontextobundne, innebär det inte att det inte finns avancerade kunskaper även i yrkeslivet 

(Blåsjö, 2004:22).  

Holmsved (2003) menar att vi kan använda skriften som verktyg i skolan för att lära, 

kommunicera eller för att ha något att göra (a.a.:85). Hon menar vidare att skrivandet är 

sociokulturellt betingat och att den som skriver deltar i ett samtal. Det framförs även att för att 

kunna utveckla sitt skrivande måste individen först veta hur hon skriver, och därigenom 

reflektera över hur hennes skrift kan utvecklas och bli bättre (a.a.:93-97).  

Vi använder oss av språket och därigenom skriften på grund av tre huvudorsaker i livet: 

för att återge det andra personer sagt och/eller tänkt, för att kunna omsätta det andra personer 

sagt och/eller tänkt till egna kunskaper samt för att undersöka och reflektera över 

utvecklingen. De tre olika anledningarna kompletterar varandra. Om språket endast används 

för reproduktion skulle samhällets utveckling avstanna, men i och med att vi omsätter andras 

tankar och uttryck till egna kunskaper, utvecklas samhället. För att vi ska kunna kontrollera 

denna utveckling krävs det även att vi tar oss tid för att undersöka och reflektera över den 

(Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen, 2000:4). Berge (2005) instämmer i att 

skriften används för att reproducera kunskap och för att skapa ny kunskap, men han hävdar 

även att vi med hjälp av skriften utvecklar teorier och föreställningar om alternativa världar, 

samt att vi använder oss av skriften för att upprätthålla kontakt mellan människor (a.a.:10). 
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Berge menar vidare att skriftens grundläggande funktioner är att ”kommunisere med folk som 

ikke er tilstede samtidig med oss; vi kan ta vare på tankene våre og sortere dem, og vi kan 

forestille oss dagens og gårdagens virkelighet, men også det som ennå ikke har vært” (a.a.: 7-

8), och att den enklaste formen av skrivfärdighet är att kunna vända sig till andra personer 

med enkla meddelanden som blir lästa och besvarade. Vidare framför han att även digitala 

färdigheter tillhör grundläggande kompetens (a.a.:8).  

Ett utvecklat skrivande har olika kännetecken. Ett kännetecken är att individen utifrån det 

syfte hon/han har med skrivandet, ska veta och bestämma hur den ska gå tillväga för att uppnå 

ändamålet. Att hon kan fastställa vilket innehåll som är viktigt i skrivandet, utifrån vilken 

avsikt skrivandet har, utmärker även ett utvecklat skrivande. En annan egenskap är att 

individen utifrån sina förkunskaper kan gå in i ett textmöte och förena det hon redan känner 

till med den nya information som presenteras för henne. Det är även viktigt att hon har 

kunskap att kritiskt analysera och kontrollera ett innehåll i förhållande till tidigare kunskaper 

och till sitt sunda förnuft samt till det syfte som är formulerat. Ytterligare kännetecken är att 

individen har kunskap om hur hon får fram det som hon vill ha sagt med texten. Det är även 

viktigt att hon kan tolka, förutsäga och dra slutsatser för att främja skrivandet (Att läsa och 

skriva, 2004:41). 

Berge (2005) behandlar i sitt skrivkompetenshjul (se figur 1 nedan) grundläggande 

information för förståelsen av olika sätt att skriva på. Figuren består av två olika cirklar, där 

den inre representerar de grundläggande skrivkompetenserna, medan den yttre skildrar de 

grundläggande skrivfärdigheterna. Enligt denna figur är skrivkompetens när skriften fyller 

olika funktioner i olika syften. Berges tårtbit nummer ett, Samhandling och information, 

innefattas av skrift som har till uppgift att kommunicera och hålla kontakt med andra. Tårtbit 

nummer fyra Konstruktion av textvärldar sker även den i förhållande till andra individer 

precis som tårtbit nummer fem Meningsskapande och övertalning. Men skriftens 

användningsområde innefattas av mycket mer än att kommunicera med andra individer. I 

tårtbit tre b, används skriften både för att kommunicera med andra och för att kommunicera 

med sig själv, Kunskapsutveckling och reflektion. Som exempel kan nämnas att färdigheten 

att använda skrift för reflektion kan göras för den enskilda individens egen skull, men även 

för en eventuell läsares skull. I tårtbit nummer två behandlar Berge skriften som ett medel för 

kommunikation med sig själv, Identitetsskapande och självreflektion, metakommunikation 

och självvärdering (Berge, 2005:13-14).  
Språkets struktur representerar inte bara en enkel avspegling av tankens struktur. Man kan därför 
inte heller hänga språket över tanken som en färdigsydd klänning. Språket tjänar inte som uttryck 
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för en färdig tanke. En tanke som omsätts i ett språk omstruktureras och förändras. Tanken 
uttrycks inte i ordet – den förlöper i ordet. (Sandström Madsén, 1999:5)  

Berge (2005) får instämmande av Sandström Madsén (1999) i att tanken fortlöper i skriften, 

och att skrift kan användas för kommunikation med sig själv. Även tårtbit tre a, 

Kunskapslagring och strukturering, används för att kommunicera med sig själv och 

därigenom används skriften för ett kognitivt syfte (Berge, 2005:13-14).   

Figur1, Skrivkompetenshjul (Berge, 2005:14) 
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Undersæke, 
uttrykke og 
reflektere over 
egne erfaringer,

tanker og
fælelser; 

vurdere og
reflektere
over eget
arbeid

Bruke skrift
som stætte
for kognitive

operasjoner 
(� bevare 

informasjon, � 
huske, � orga-

nisere stoff, � 
l¾re, � tenke,
� utforske
ideer) Beskrive, fortelle om, organi-

sere kunnskap, undersæke, 
utforske, diskutere, analysere, 

forklare, tolke, reflektere, 
resonnere

Fortelle, finne
p�, skape,

underholde 
og

teoretisere

Vurdere,
uttrykke

meninger,
argumentere,
dræfte, tilr� 
og overtale

Skrive-
kompetanser

Handlinger 
og form�l

Skriving

 

 
2.3 Sociokulturellt perspektiv  
Under 1900-talet har det individualpsykologiska perspektivet på språkutveckling och lärande 

varit mest framträdande. Denna teori fokuserar ”den enskilde individens biologiska, 

psykologiska och intellektuella förutsättningar” (Skoog, 2003:71). På senare år har istället det 

sociokulturella perspektivet, även kallat det socialinteraktionistiska perspektivet, på 

språkutveckling och lärande börjat växa fram. Några historiskt framträdande gestalter för 
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grundandet av detta perspektiv är Bakhtin, Vygotsky och Volosinov (a.a.:71). Det 

sociokulturella perspektivet utgår både från människan som biologisk- och sociokulturell- 

varelse. Människan har som biologisk varelse begränsningar till exempel fysiskt och psykiskt, 

medan hon som sociokulturell varelse verkar vara oändligt läraktig eftersom hennes intellekt 

utvecklats enormt på endast kort tid (Säljö, 2000:231). 

Även om skola och utbildning är viktigt för lärande, innebär det inte att de besitter 

monopol på lärandesituationer och lärandetillfällen. Många av de tillfällen då grundläggande 

kunskaper erhålles, sker vid andra situationer och sammanhang till exempel med familjen, 

med umgängeskretsen, i yrkeslivet och framför TV:n (a.a.:12). Enligt det sociokulturella 

perspektivet sker lärande i all mänsklig kontakt: ”I en mer grundläggande mening handlar 

lärande om vad individer och kollektiv tar med från sociala situationer och brukar i 

framtiden.” (a.a.:13) Enligt det sociokulturella perspektivet blir alltså situationen en del av 

lärandet. Hur framgångsrikt lärandet blir beror på olika faktorer såsom läraren, eleven, och 

metoden; lärandet sker i en social praktik och mellan individer. De olika individerna har olika 

historia och erfarenheter, men även olika förutsättningar, vilket påverkar inlärningen (Skoog, 

2003:75). Den stora skillnaden mellan sociokulturellt- och andra lärandeperspektiv är ”att den 

starka betoningen av att människans högre mentala funktioner, dvs. språk och tänkande har ett 

socialt och interaktivt ursprung” (a.a.:77). 

Språket är till för att dels kommunicera, dels för att tänka och förstå, ”Språket blir i detta 

perspektiv länken mellan det yttre (kommunikationen) och det inre (tänkandet)” (a.a.:78). 

Säljö (2000) menar att språket hjälper oss ”att re-presentera omvärlden för oss själva och 

andra, och att utveckla nya perspektiv och infallsvinklar.” (Säljö, 2000:232) Språket har alltså 

enligt de båda dels till uppgift att överföra budskap, dels för att användas kognitivt. En 

grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att det är genom kommunikation som 

sociokulturella redskap skapas och förmedlas (a.a.:22). 
De sociala sammanhang där vi lever får avgörande betydelser för vad och hur vi läser, skriver och 
lär. Skriftspråkligheten beskrivs och förstås ur både ett individperspektiv och ett 
samhällsperspektiv. [---] Att lära sig läsa (och skriva) handlar således om så mycket mer än att lära 
sig behärska skriftspråket som sådant. Det handlar också om att via skriftspråket skapa och 
omskapa mening i förhållande till sig själv och världen utifrån nya och tidigare erfarenheter och 
det handlar om förmågan att kommunicera och använda språket i olika sammanhang och för olika 
syften. (Skoog, 2003:73-74) 

 

Det ställs idag högre krav även i arbetslivet på förmågan att skriva. Tidigare räckte det med 

kunskap i att konsumera text, med dagens informationsteknik ställer även krav på att 

producera texter. Dessa krav är betydligt högre än vid enbart konsumtion eftersom det innebär 

kunskap om hur texten bör komponeras och kunskap i formell skrift (Säljö, 2000:241). 
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Det sociokulturella perspektivet innebär en ny syn på lärande där samspel mellan olika 

individer, individen och den kulturella och sociala kontexten samt samspel mellan individer 

och samhälle betonas, liksom termerna socialisation, kommunikation och interaktion (Skoog, 

2003:71). Säljö (2000) menar att samspel mellan kollektivet och individen är fokuserat i det 

sociokulturella perspektivet; å ena sidan vad samhället kan åstadkomma och den andra sidan 

vad medborgarna bemästrar (a.a.:18). 

Skoog (2003) framför även Wertschs termer mastory och appropriation. Mastory innebär 

att individen bemästrar ett kunnande, medan appropriation betyder att kunskapen gjorts till 

individens egen. Majoriteten av dem som passerat det svenska skolsystemet har bemästrat 

skrivkunskapen, men inte gjort den till sin egen i den avsikten att den ingår som ett naturligt 

inslag i individens vardag. Eleverna måste få använda skriften, både för tänkande och 

kommunikation, för att kunna göra kunskapen i den till sin egen (a.a.:77-78). 

 

2.4 Skrivutveckling 
Ett av de centrala målen i svenskämnet är att eleverna ska utveckla sitt skriftspråk så att det 

fungerar i samhälle och i studier. Detta kräver mycket arbete av både eleven och läraren, och 

även om alla lärare arbetar med skrivandet, är det svenskläraren som har huvudansvaret 

(Palmér, Östlund-Stjärnegårdh, 2005:9), vilket även Ask (2005) menar (a.a.:10). Detta får 

även stöd av bland annat Skoog (2003), som hävdar att arbete med elevers utvecklande av 

skriftspråket inte kan ske vid några enstaka tillfällen, utan måste arbetas med konsekvent 

inom skolans alla ämnen (a.a.:79). Utvecklandet av elevernas språk- och 

kommunikationskunskaper är komplext, och faller under alla lärares ansvar. 

Skrivutvecklingen hos en individ är viktigt för hela hennes utveckling och lärande. Kunskap 

blir till i språket, och därför är hennes utveckling av skrivandet centralt (Läs- och 

skrivprocessen som ett led i undervisningen, 2000:1-2).  

I det sociokulturella lärandet betonas samspel och samtal. ”Mening och förståelse skapas i 

samspelet mellan lärare och elever och mellan elever medan de läser, skriver och samtalar om 

det de lär” (Skoog, 2003:78). En viktig förutsättning för att skriftutveckling ska ske är att 

arbetet sker i dialogicitet, till andra fysiska personer, till författaren själv eller i ett 

intertextuellt förhållande till andra texter (Liberg, 2000:119).  

Efter genomförda undersökningar har lärandemiljöer som uppmanar i mer eller mindre 

utsträckning till läs- och skrivprocesser fördelats i miljöer vilka kallas A-, B- och C-miljöer, 

där A-miljöerna är mest eftersträvansvärda. Gymnasieskolans svenskämne faller dock oftast i 
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gruppen B-miljö. Inom A-miljöerna är språkmiljön flerstämmig och språket används som 

medel för lärande och utveckling. A-miljöerna tar utgångspunkt i lärarens och elevernas egna 

erfarenheter, och eleverna är engagerade i undervisningen eftersom de i högre grad än på de 

andra nivåerna känner sig delaktiga i innehållet. Klassrumsklimatet är även öppet, och många 

av elevernas egna texter används i undervisningen vilket medför att det blir en stor 

textrikedom. Eleverna skriver mycket inom de olika skolämnena, och skriften anpassas efter 

ämnets specifika krav. Även ämnesövergripande temaarbetande är frekvent förekommande. 

Eleverna läser också varandras texter, och det står klart för dem vem den egentliga mottagaren 

till texten är. Arbetssätt som nyttjandet av tankebok eller loggbok förekommer, vilket leder till 

att eleverna använder skriften som ett tanke- och reflektionsverktyg. På gymnasiet får 

eleverna kontakt med många olika genrer och de arbetar även med många olika 

framställningsformer. I B- och C-miljöerna är verkligheten mindre bra i olika utsträckning 

(Forshagen, 2000:133) (Nationella kvalitetsgranskningar, 1999:114-116). 

I A-miljöer arbetar man relativt systematiskt och medvetet med läs- och skrivprocessen i ett 
utvecklingsperspektiv. Eleverna ingår i kommunikativa sammanhang som på många sätt stödjer 
och stärker deras läs- och skrivutveckling. Läs- och skrivprocessen utgör också i hög grad ett 
aktivt och verksamt undervisningsled i många ämnen. I B-miljöerna är inte detta lika systematiskt 
och medvetet genomfört. I C-miljöerna lyser ett sådant synsätt på läs- och skrivprocessen nästan 
helt med sin frånvaro. I den mån läs- och skrivprocessen alls kommer upp till ytan i ett 
utvecklingsperspektiv eller i olika ämnen, är det oftast tack vare de läromedel som används. 
(Liberg, 2003:2) 
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3. Metod och material 
Jag kommer här att redogöra för hur jag gått tillväga vid val av metod och inhämtandet av 

material, samt hur det insamlade underlaget sammanställts.  

 

3.1 Genomförande av enkätundersökning 
Denscombe (2000:102) nämner fyra metodiska arbetssätt – intervjuer, observationer, 

frågeformulär och skriftliga källor – vilka lämpar sig för olika situationer. Jag har valt att 

använda mig av frågeformulär vid enkätundersökningen. Författaren menar att frågeformulär 

för att vara karaktäristiska ska uppfylla följande: ”Vara utformade för att samla information 

som sedan kan användas som data för analys. [---] Bestå av en nedtecknad serie frågor. [---] 

Samla information genom att fråga människor direkt om de saker som har att göra med 

undersökningen.” (a.a.:106) Jag har i min enkätundersökning följt samtliga av dessa. I min 

undersökning av styrdokumenten granskas skriftliga källor. 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder brukar beskrivas 

med att en kvantitativ metod verkar med det som går att beskriva med siffror medan en 

kvalitativ metod arbetar med beskrivningar med hjälp av ord (Eliasson, 2006:21).  Trost 

(2001) menar att en kvantitativ metod handhar siffror, och att begrepp som mer, fler eller 

längre i botten baseras på siffror (a.a.:17). 

Vid undersökningar är det viktigt att syftet med undersökningen ligger som grund för 

valet av undersökningsmetod. Eliasson (2006) menar att en kvantitativ metod passar bäst när 

man utifrån en mindre undersökningsgrupp vill kunna generalisera (a.a.:21). Jag ansåg utifrån 

redovisad information därför en kvantitativ metod med hjälp av enkäter vara den bästa 

undersökningsmetoden för mitt syfte, och för min undersökningsgrupp.  

I min metod ingår även att undersöka gymnasieskolans styrdokuments formuleringar om 

skrivkompetens. Jag har därför granskat Lpf 94 och kursplanerna SV1201 – Svenska A, 

SV1202 – Svenska B och SV1205 – Svenska C.  

Enkäten delades ut till svensklärarstudenter på A- och D-nivå vid Högskolan Kristianstad.  

Jag valde Högskolan Kristianstads studenter eftersom det är den högskola där jag själv 

genomför mina studier, vilket jag tror leder till att studenterna och lärarna mer välvilligt 

hjälper mig. Studenterna på A-nivå hade seminarium i sitt schema och därför tog jag kontakt 

med deras lärare och frågade om jag kunde få låna hennes studenter en stund vid seminariet 

den 8/5-07. Anledningen till detta val är att det är lättare att få respondenterna till att svara 

och risken för bortfall minimeras därmed. Även Eliasson (2006) framför att om det är möjligt 
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att träffa undersökningsgruppen samlad, är det idé att genomföra undersökningen då, 

självfallet med tillstånd av den vars tid som lånas (a.a.:29-30). Tyvärr var inte detta möjligt 

för studenterna på D-nivå eftersom de vid tillfället skriver uppsatser och inte är anträffbara 

som grupp. Jag gjorde därför valet att skicka ut enkäten till dem via Högskolan Kristianstads 

informationssida www.fc.hkr.se  i studentforumet för SSVD-studenter den 8/5-07.  

Ett resultat av att enkäterna delades ut olika var att utseendet på enkäten fick förändras. 

Innehållet i enkäten är dock exakt lika för de båda studentgrupperna. ”Vid låg grad av 

standardisering är variationsmöjligheterna stora medan det vid hög grad av standardisering 

inte finns några variationer – inga variationer skall förekomma.” (Trost, 2001:55) Jag skulle 

vilja påstå att enkäten har hög standardiseringsgrad, trots att den delats ut på olika sätt och 

trots att utseendet skiljt sig åt i de båda fallen Det faktum att frågorna varit exakt lika och att 

ingen information förmedlats muntligt vid något av tillfällena, leder enligt mig till att 

standardiseringsgraden är hög. En annan konsekvens av att enkäten delades ut på skilda sätt är 

att studenterna på A-nivå är anonyma, medan enkätsvaren från studenterna på D-nivå istället 

behandlas konfidentiellt. Skillnaden mellan de båda är att vid anonymitet är respondenten 

okänd för både mig och läsaren, men vid konfidentiell behandling är respondenten anonym 

för läsaren av uppsatsen, men inte för mig.  

Jag har tagit del av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) och de råd som 

där utges. Samtidigt som respondenterna fick enkäten, delades ett missiv ut. Denscombe 

(2000) menar att det är viktigt att respondenten får information angående den som gör 

undersökningen, vad syftet med frågeformuläret är, till vem frågeformuläret ska returneras, 

hur respondentens svar kommer att behandlas och att medverkan är frivillig. Vidare anser 

författaren att forskaren bör tacka de medverkande (a.a.:113). Jag informerade mina 

respondenter om detta i det missiv som de mottog i samband med enkätutdelningen. Missivet 

formulerades dock olika beroende på om enkäten delades ut till de anonyma deltagarna (se 

bilaga 1), eller till de deltagare som deltog konfidentiellt (se bilaga 2) eftersom 

respondenterna fick information om hur deras svar skulle komma att behandlas i missiven. I 

det missiv som användes för utskick via First Class, stod även instruktioner om hur enkäten 

skulle hanteras tekniskt, och texten var lite mer personlig eftersom dessa respondenter sedan 

tidigare är kända för mig, och jag för dem.  

Enkäten inleds med ett antal sakfrågor, det vill säga ”frågor som behandlar faktiska 

förhållanden” (Trost, 2001:63), eller som Denscombe (2000) benämner som faktisk 

information (a.a.:108). Enkätens övriga frågor (se bilaga 3) består av det Trost (2001) 

benämner för öppna eller icke-strukturerande frågor (a.a.:71-72). ”Öppna frågor låter den som 
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svarar själv formulera sitt svar och att ta upp det som hon eller han tycker är viktigt ör att 

kunna besvara frågan.” (Eliasson, 2006:36-37) Detta medför att undersökningen närmar sig 

att kategoriseras som en kvalitativ undersökning (s. 37). Trost avråder starkt från att använda 

dessa frågetyper eftersom det är tidskrävande att hantera de ifyllda svaren, och att 

dimensionerna på svaren ofta varierar mycket (Trost, 2002:71-72). Även Eliasson (2006) 

menar att det är svårt att sammanställa svaren vid öppna frågor, eftersom det krävs att jag som 

enkätens utgivare och uppsatsens författare tvingas tolka svaren (a.a.:37), och Denscombe 

(2000) gör tillägget att ytterligare en nackdel med öppna frågor är att de kräver en större 

ansträngning av respondenterna än vad fasta frågor gör (a.a.:122). Jag har ändå valt att 

använda mig av öppna frågor eftersom samtliga av mina frågor berörde respondenternas 

åsikter om hur de såg på sin egen roll som blivande lärare, under studietiden. Jag ville inte ha 

färdigställda svarsalternativ eftersom jag inte ville riskera att ”rätt” svarsalternativ för den 

enskilda respondenten skulle fattas, vilket även styrks i litteraturen. ”I en sluten fråga styr du 

den som svarar genom att på förhand ange vissa svarsalternativ.” (Eliasson, 2006:37)  

Den andra delen av min undersökning består, vilket tidigare sagts, av en granskning av 

styrdokumentens formuleringar om skrivkompetens. De styrdokument som kommer att 

granskas är Lpf 94 och kursplanerna SV1201 – Svenska A och SV1202 – Svenska B. Jag har 

med hjälp av närläsning undersökt vad som står att läsa angående skrivkompetens i de olika 

texterna. Eftersom Lpf 94 gäller för gymnasieskolan i allmänhet och kursplanerna berör de 

olika ämnena i synnerhet, kommer betoningen i undersökningen att ligga på kursplanerna.  

 

3.2 Urval 
Min undersökningsgrupp består av svensklärarstudenter vid Högskolan Kristianstad. Under 

VT-07 är två svenskkurser på lärarutbildningen igång, ISVA – svenska på A-nivå, det vill 

säga 1-20 poäng, och SSVD – svenska på D-nivå, det vill säga 61-80 poäng.  

På A-nivån är det sammanlagda antalet studenter 22 stycken, och på D-nivån är det 

sammanlagda antalet studenter 20 stycken. Jag vill dock poängtera att undertecknad är en av 

dessa och av naturlig anledning inte medverkar i undersökningen. Sammanlagda antalet 

utdelade enkäter blev 17 stycken på A-nivå, där samtliga returnerades. Eftersom enkäten lades 

ut på FirstClass för SSVD-studenterna kan inget utdelat antal enkäter anges, men det 

mottagna antalet är tio stycken.  
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Fyra respondenter har angett att de har för avsikt att arbeta på högstadiet, vilket egentligen 

inte är föremål för denna undersökning. Jag har ändå gjort valet att redovisa deras svar med de 

andras, eftersom även dessa svar handlar om skrivkompetens. 

På A-nivå var könsfördelningen 15 kvinnor och två män, på D-nivå var antalet kvinnor 

nio och endast en man medverkade. Tyvärr innebär detta ett väldigt litet antal medverkande 

män, men det är inget jag kan påverka. Åldersgruppen i SSVD är relativt homogen, då 

samtliga medverkade är födda mellan år 1971–1983. För respondenterna på A-nivå är 

födelseåren mer utspridda, från 1956–1987, men majoriteten, elva stycken, är födda på 80-

talet. 

 

3.3 Sammanställning av enkät 
Enkäterna har sammanställts manuellt och metodiskt med stor noggrannhet. Svaren på de 

olika frågorna sammanställdes och kategoriserades för att kunna analyseras. 

Sammanställningen gjordes två gånger för att resultatet skulle vara tillförlitligt. Eftersom 

många respondenter har skrivit mer än ett svar per fråga överstiger det sammanlagda antalet 

svar per fråga antal medverkande respondenter.  

Bjurwill (2001) rekommenderar ett enkätutskick på 200-300 stycken för C- och D-

uppsatser (a.a.:75), vilket jag inte uppfyllt i denna undersökning, med 27 enkätsvar. Svaren 

bör inte redovisas i procent om de är färre än 100 eftersom varje svar då motsvarar mer än en 

procent vilket leder till en missvisande resultatredovisning (Eliasson, 2006:72). Även om 

antalet svar per fråga är fler än antalet respondenter, understiger antalet 100 stycken och 

därför har jag valt att inte presentera dem i procentform. 
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4. Empiri 
Eftersom jag kommer att göra jämförelser mellan svenskstudenternas uppfattningar om 

skrivkompetens med vad som står att läsa i styrdokumenten om ämnet, har jag valt att placera 

styrdokumentens innehåll här tillsammans med enkätens resultat och analys. Här följer även 

en jämförande diskussion av de genomförda undersökningarna i förhållande till varandra. 

  

4.1 Styrdokument  
Det finns styrdokument som alla verksamma inom skolans värld ska följa. Jag kommer i min 

framtida yrkesroll ha en skyldighet och en rättighet att efterfölja dessa dokument.  

Gymnasieskolan bestäms ytterst av Skollagen från 1998 och Gymnasieförordningen från 

1991. Skollagen anger de krav som ställs på kommunen, men där står även att finna krav som 

ställs på föräldrar och elever, rörande rätten till utbildning och skolplikt.   

Som jag tidigare nämnt gäller Lpf 94 för gymnasieskolan i allmänhet och kursplanerna i 

svenska för ämnet i synnerhet, vilket medför att betoningen av styrdokumentsundersökningen 

kommer att ligga på kursplanerna. 

 

4.1.1 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
Läroplan är en förordning som utges av regeringen. Den beskriver vilka mål och riktlinjer 

skolan ska följa, men även vilken värdegrund skolan ska vila på.  Det finns idag tre olika 

läroplaner; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94), Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 

94) (Läroplaner, 2006:1). Eftersom detta arbete inriktar sig på gymnasieskolan, är det Lpf 94 

som kommer att fokuseras (Skollagen (1985:1100), 2006:1). 

I läroplanen kan man ta del av vad samtliga lärare inom gymnasieskolan ska göra i sin 

yrkesutövning. På flera ställen i Lpf 94 formuleras att skolan ska utveckla elevernas 

kommunikationskunskaper: ”Läraren skall organisera arbetet så att eleven får stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling” (Lpf 94, 2006:11). Det framgår av formuleringen att det inte 

enbart är svenskläraren som ansvarar för elevernas kommunikativa utveckling, utan istället är 

det samtliga lärares ansvar. 

 

4.1.2 Kursplaner 
Samtliga nationella kurser på gymnasiet har en kursplan som innehåller målen i de enskilda 

kurserna. De är vagt formulerade och tolkningsutrymmet för läraren, skolan och kommunen 
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är stort. Kursplanerna ska fungera som ett komplement till läroplanen och de har till uppgift 

att stödja elevernas utveckling av det som förmedlas i Lpf 94 (Kursplaner och betygskriterier, 

2005:1).  

Som kärnämne i svenska, det vill säga obligatorisk kurs för samtliga gymnasieprogram, är 

idag kurserna SV1201 – Svenska A och SV1202 – Svenska B. I kursen Svenska A finns 

skriftens roll ofta omskriven. Det nämns på flera ställen skriftens plats i undervisningen. Det 

ställs krav på att eleverna efter avslutad kurs ska kunna använda skriften för att förmedla 

information som är viktig för eleven själv och dess studieinriktning, samt med hjälp av skrift 

förmedla situationsanpassade erfarenheter, åsikter och iakttagelser. Eleven ska även kunna 

använda skriften för att formulera och utveckla sina tankar och för att utveckla sitt lärande. 

Eleven ska även vara medveten om vilka skillnader som finns mellan tal och skrift (SV1201 – 

Svenska A). Sett ur skriftens synvinkel krävs det för att uppnå betyget godkänt följande: 
Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella 
sammanhang med hänsyn till mottagaren.[---] 
Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig i skrift av grundläggande regler för 
språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk.[---] 
Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter från olika tider och 
kulturer, sammanfattar innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser kring läsningen.[---] 
Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med andra. (a.a.:2) 

 

Även för de högre betygen framkommer det att det ställs krav på elevens skriftspråk. Texterna 

ska ha hög korrekthet, och eleven ska bearbeta sina texter utifrån de kunskaper de tillägnat 

sig. Eleverna ska använda stilmedel som är anpassade efter texten och det ställs även krav på 

att eleven har vetskap om hur skrivprocessen går till (a.a.: 2).  

Som jag tidigare nämnt är den andra obligatoriska svenskkursen för gymnasiet kursen 

SvB. Även i denna kurs betonas elevernas skrivkompetens. Eleverna ska med hjälp av skriften 

efter genomförd kurs kunna förmedla tankar i skrift anpassade efter mottagare och syfte. De 

ska även ha kunskap i hur skriften används för reflektion och lärande. Precis som i kursen 

SvA blir dessa mål än mer preciserade i kursens betygskriterier (Svenska 1202 – Svenska B, 

2000:1).  

SV1205 – Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation (2000) är endast obligatorisk 

på det samhällsvetenskapliga programmet. Eleven ska efter avslutad kurs ”kunna uttrycka sig 

i tal och skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som ställer höga krav på 

engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision […] kunna 

variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare” (a.a.:1). Även denna målsättning 

preciseras vidare i betygskriterierna för kursen. 
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4.2 Resultat enkät  
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för de resultat som framkommit ur min 

enkätundersökning. Det sammanlagda antalet mottagna enkäter är 27 stycken, 17 stycken på 

A-nivå och 10 stycken på D-nivå. Som jag tidigare nämnt har många respondenter dock 

skrivit mer än ett svar per fråga, vilket innebär att sammanlagda svarsalternativ per fråga kan 

överstiga antalet medverkande. Jag kommer därför att vid varje fråga redogöra för hur många 

förslag som mottagits, och därefter fördela dem på vad som förmedlats. När begreppet svar 

används, åsyftar det inte antalet respondenter, utan antalet svarsförslag. Svarsförslagen 

kommer att ämneskategoriseras, och i gruppen övrigt får ett argument endast vara angett 

maximalt två gånger, annars bildar det en egen kategori. För att underlätta för läsaren, 

kommer de svar som mottagits redovisas i fallande ordning. Jag kommer även att frångå 

gällande skrivregler, dels angående användandet av siffror eller bokstäver vid 

antalsangivelser, dels vid citering. Jag kommer endast att använda mig av siffror i detta 

avsnitt, och när respondenters åsikter framförs, sker detta konsekvent med blockcitat. Det som 

citeras anser jag vara viktigt för undersökningen, dels kan det representera många svar, dels 

kan de vara intressanta av andra orsaker.  

Jag vill återigen betona att för att sammanställa enkätsvaren har jag varit tvungen att tolka 

dem, vilket även Eliasson (2006) framför (s. 37). Jag har i så stor utsträckning som möjligt 

endast förhållit mig till det som uttryckligen står att läsa i det respondenterna skrivit. 

 

4.2.1 Resultat svenskstudenter på A-nivå 
Jag kommer här att presentera vad studenterna på A-nivå anser om skrivkompetens. 

Sammanlagda antal mottagna enkäter är 17. En person angav att hon läser kursen fristående, 

och inte har för avsikt att arbeta som lärare. Jag har därför valt att inte redovisa hennes 

resultat eftersom det inte är relevant i min undersökning som avser undersöka blivande lärares 

inställning till skrivkompetens. 

 

1. Vems ansvar är det att eleverna utvecklar skriftkompetens? 

43 svar inlämnades, och 14 av dem anger att det är alla lärares ansvar att eleven utvecklar 

skriftkompetens. 14 menar att det är elevens ansvar, 11 anser att det åligger svenskläraren och 

4 hävdar att det är samhällets ansvar. 4 personer skriver till under annat förslag att föräldrarna 

är delaktiga i elevens utveckling och av dem tillägger dessutom en att det även är andra 

vuxnas ansvar.   
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2. Vad är skrivkompetens enligt dig? 

De 17 respondenterna har framfört 48 svar på denna fråga. Majoriteten, 20 stycken, anser 

skrivkompetens vara förenat med situationsanpassad skrift, men många svar betonar även att 

skrivkompetens har med skrivregler att göra, 14 stycken. 
Att man mha av skriftspråket kan göra sig förstådd i olika sammanhang. Att man är medveten om 
att ens skriftspråk kan uppfattas på olika sätt beroende på hur man skriver. Att man mha 
grundläggande grammatiska kunskaper kan förstå och utveckla sin egen skrivförmåga. Att man ser 
skillnad på skriftspråk och talspråk. 

 
Att kunna skriva korrekt grammatiskt och stavningsmässigt inom olika genrer, främst formellt 
men också ledigare texter. 
 
Rättstavning, någorlunda grammatiskt korrekt, att anpassa sin skrift till mottagare och 
sammanhang. 

 

Under det som jag väljer att kategorisera som övriga argument faller de svar som maximalt 

angetts två gånger, vilket jag tidigare nämnt. Argumentet att skrivkompetens är att se skillnad 

på tal- och skriftspråk anges 2 gånger medan de andra 10 är olika argument: varierat 

privatspråk, ju mer man läser desto mer utvecklat skrivande, använda skrift för 

kommunikation, ett utvecklat och mångsidigt språk, ständig reflektion och försöker utveckla 

sin skriftliga form, kunna skriva berättande, beskrivande, argumenterande och utredande, vara 

kreativ i skrivandet, att kunna läsa och tolka en text och lära sig nya ord och fraser, att kunna 

uttrycka sig i skrift, kompetens innebär för mig erfarenhet, vilket uppnås genom övning  

 

3a. Anser du det vara viktigt att dina elever uppnår skrivkompetens genom din framtida 

undervisning? 

Samtliga respondenter har svarat att det är viktigt att eleverna uppnår skrivkompetens. 21 

olika motiveringar framkom. 

7 svar har att göra med att skrivkompetens behövs för att klara av samhället och den 

framtid eleven eftersträvar. 
Skrivkompetens är centralt att behärska för att kunna klara sig i samhället  
 
Idag är kampen om jobben hård. Ett stavfel eller felaktigt ordval kan innebära att jobbet går till 
någon annan. Jag vill hjälpa mina elever till att få de arbeten de vill ha. 

 

Lärarrollen fokuseras av nästan lika många svar, 6 stycken. 
Absolut. Det handlar om att skapa tillfällen för eleverna där de kan öva, öva och öva upp sin 
skrivkompetens. Som svensklärare kan jag tillhandahålla det bästa forum [sic] för detta ändamål, 
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Som blivande svensklärare har jag ett extra ansvar att se till att eleverna kan uttrycka sig i skrift. 
Utan skrivkompetens har de inte en ärlig chans att fungera i samhället. 

 

Ytterligare 8 förslag ges, vilka jag kategoriserar under övriga argument. Kommunicera med 

människor genom skrift framkommer 2 gånger medan övriga endast förekommer i ental: för 

att eleverna ska få förmågan att få fram det de önskar, för att utveckla tankar, för många idag 

behärskar inte skriftspråket, öva, det är viktigt att eleverna vet att det är viktigt, ordet är ett 

vapen som kan ta en person långt.  

 

3b. Om ja på fråga 3a, hur avser du arbeta för att eleverna ska uppnå skrivkompetens? 

Av de 59 förslag som framförts över hur studenterna på A-nivå avser arbeta för att deras 

framtida elever ska uppnå skrivkompetens, faller 26 stycken på arbete med skrivande. Några 

exempel på förslag som framkommer är övning i olika skrivande, nyttjandet av 

loggbokskrivande, parskrivning, deltagande i skrivtävlingar, arbeta med teman men även att 

läsa, debattera och argumentera vilket enligt respondenten leder till skrivkompetens.  

10 svar framhåller att det är viktigt att elever kan olika regler och 9 svar förespråkade 

läsning. 
Inte minst bygger skrivningen på svenska språkets struktur – hur de kan förändra meningar genom 
att flytta olika satsdelar, använda adverb, bisatser osv.  
 
Genom grammatikens funktion och stilistik 
 
Jag tror det är viktigt att läsa mycket och väldigt varierat, både skönlitteratur och fakta texter. På 
detta sätt får man en känsla för språket. 

 

Att bearbeta det man läser förespråkas, precis som reflekterande läsning och skrivning. 

I kategorin övriga argument placerades 14 motiveringar, att elever ska ge varandra 

respons angavs av 2 svar resterande endast 1 gång: utmana eleverna, genom att förklara vad 

jag vill och varför, alltid ge respons, språk/jargong och uttryck, stilistik, ifyllande av olika 

papper, användning av synonymer, språksläkte – hitta roten i ordet och så vidare, prata 

mycket om texter, börja på den nivå där eleverna befinner sig, att eleverna får ett klart och 

tydligt språk som de använder sig av, för dålig kunskap idag för att kunna svara.  

 

4. Jag vill förbereda elevers skrivkompetens för direkt arbete och/eller för vidare studier efter 

gymnasiet 

1 person svarade inte alls på denna fråga, och 2 personer motiverade inte varför de tyckte som 

de gjorde. 14 respondenter valde att kryssa för de båda alternativen och det sammanlagda 
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antalet svar blev 14 svar för att förbereda eleven för arbete direkt efter gymnasiet och 16 svar 

för förberedelse för studier direkt efter gymnasiet. 14 motiveringar framkom. 

Som motivering framkom av 11 svar att de menade att det är viktigt för elevens framtid. 
Eftersom eleverna är individer krävs båda delarna. Att kunna fungera i samhället med de 
skriftnormer som styr är en nödvändighet samtidigt som det ska kunna vara en möjlighet för alla 
att vara förberedda för eftergymnasiala studier. 

 
Elevernas kompetens ska ej skilja sig åt vare sig de ska arbeta eller studera efter gymnasiet.  

 
Oavsett om eleverna väljer att arbeta eller studera vidare efter gymnasiet är det viktigt att de kan 
hantera skriften. 

 

Under övriga argument placerades här 4 olika förslag: elevens programval påverkar 

undervisningen, det ena utesluter inte det andra samt: 
Avgörande är vad eleven avser uppnå. Mer kan jag inte göra och mindre bör jag inte göra.  

 
Vilken sorts arbete skulle det vara? Om du tänker skriftligt arbete som en högre nivå i arbetet än i 
fortsatta studier så blir det svårt att hinna förbereda. 

 

5. Vad kommer du som lärare att arbeta med för att eleverna ska utveckla skrivkompetens? 

Glöm inte att motivera!!! 

På denna fråga mottogs 25 motiveringar. Bortfallet var större här än tidigare, 5 personer. 4 

personer hävdade dessutom att de redan svarat på detta i fråga 3b. 

Mest frekvent, 10 stycken svar, angav att de skulle arbeta med att skriva. Förslagen som 

framkom var loggbok, uppsatser, skriva berättelser, parskrivning, fri skrivning, text – 

tankemodellen samt låta eleverna framställa många sorters texter med delmål.  

4 svar betonade arbete med läsande, eftersom det är viktigt att eleverna kommer i kontakt 

med de olika sorters texter som finns i samhället såsom brukstexter, skönlitteratur, 

tidningsartiklar med mera.  

De övriga argumenten som framkom var 7 stycken: undersöka elevernas längre provsvar 

för att se vad som behöver förbättras, arbeta med engelska och svenska eftersom de har 

samband, mycket synonymer i ordböcker, se nyttan och skönheten i det skrivna ordet, övning 

för att se skillnad mellan privat och offentligt, svårt att säga, grammatik 

 

4.2.2 Resultat svenskstudenter på D-nivå 
Här presenteras de svar som mottagits av studenter på D-nivå. Sammanlagda antal mottagna 

enkäter är 10. Om det finns bortfall på någon fråga kommer det att presenteras. 
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1. Vems ansvar är det att eleverna utvecklar skriftkompetens? 

25 svar inkommer på frågan. Av dem menar 10 att det är alla lärares ansvar, oavsett ämne. 7 

svar menar att det åligger svenskläraren, 6 svar anger att de är elevens ansvar och 1 svar 

menar att det är samhällets uppgift. Som annat förslag framkommer 1 förslag om att även 

föräldrar har ett ansvar. 

 

2. Vad är skrivkompetens enligt dig? 

12 svar har mottagits, och majoriteten av dem, 7 stycken, anser skrivkompetens vara förenligt 

med situationsanpassad skrift. 
Att kunna uttrycka sig som man vill i olika skrivsituationer. Att med andra ord vara medveten om 
att det krävs olika slags skrivkompetens i olika sammanhang.  
 
Att alla samhällsmedborgare bör kunna klara av att vara med i diskussionen på det cocktailparty de 
befinner sig. Att man bör vara någorlunda rustad för att klara sig bra i det kommande livet i 
samhället med allt vad det innebär 

 

De resterande 5 svaren har jag valt att placera i kategorin övrigt. Här betonas saker som 

samhället, kommunikation, egenproduktion av texter, textskapande utifrån behov samt 

använda en vidgad syn på text, även kognitivt, och vara medveten om olika genrer.  

 

3a. Anser du det vara viktigt att dina elever uppnår skrivkompetens genom din framtida 

undervisning? 

Samtliga 10 respondenter anser det vara viktigt att eleverna uppnår skrivkompetens genom 

deras framtida undervisning, och 10 svar har framkommit.  

4 svar betonar att det är viktigt med skrivkompetens för att klara sig i samhället 
För att eleverna ska klara sig så bra som möjligt under vidare studier och/eller arbete, menar jag att 
de behöver god skriftkompetens. För att kunna vara delaktiga i samhället, som demokratiska 
medborgare (som det står i Lpf94) behövs denna kompetens.  

 

2 svar innebär att det kommer att vara deras framtida uppgift eftersom de studerar till att bli 

lärare i svenska. 
Om inte jag som svensklärare hjälper dem på vägen vem ska då göra det?  

 

I kategorin övrigt framkommer motiveringar som för att tillgodogöra sig kunskap, 

kommunikation, skriftsäkerhet och individanpassad kompetens. 
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3b. Om ja på fråga 3a, hur avser du arbeta för att eleverna ska uppnå skrivkompetens? 

11 svar har mottagits av respondenterna. 6 svar framför att de avser arbeta med skrivning av 

olika slag, och exempel som framkommer är argumenterande, berättande, informerande 

texter, använda sig av loggbok och kortskrivning i undervisningen, att eleverna får skriva 

texter som har mottagare. En av respondenterna utvecklar även sitt resonemang genom att inte 

bara nöja sig med övning i olika typer av skrivande, utan tillägger att eleverna även behöver 

läsförståelse och ordkunskap eftersom de hör samman. 
Eleverna kommer att få öva sig i olika typer av skrivande. Eleverna behöver också få redskap som 
läsförståelse och ordkunskap eftersom alla dessa färdigheter enligt mig händer [sic] ihop 

 

Ytterligare 3 svar betonar att eleverna ska få tillfälle att öva texter, men nämner inte preciserat 

att arbeta med skrivövning. 
Att öva och öva men också måste jag mptivera [sic] för eleverna så att de förstår och accepterar 
varför vi gör detta.. [sic] Öva kan man sen göra på massor med olika sätt 

 

I kategorin övrigt placeras 2 svar: att eleverna själva måste bli medvetna om den utveckling 

de gör i skriftspråket för att få viljan att arbeta vidare och ett bättre självförtroende samt att 

eleverna själva ska förstå vilka kompetenser de kommer att behöva. 

 

4. Jag vill förbereda elevers skrivkompetens för direkt arbete och/eller för vidare studier efter 

gymnasiet 

Samtliga 10 respondenter väljer att kryssa för de båda alternativen, det vill säga att de vill 

med sin undervisning förbereda eleverna både för arbete och vidare studier direkt efter 

gymnasiet. En respondent motiverar dock inte sitt svar. Det sammanlagda antal 

motiveringssvar är 10 stycken. 

4 svar betonar att det behövs för elevens framtid.  
Oavsett om en elev kommer att arbeta eller studera efter gymnasiet tror jag att han/hon har stor 
nytta av att kunna uttrycka sig i skrift på olika sätt i olika sammanhang.  
 
Det ena behöver inte utesluta det andra. Alla elever oavsätt [sic] vidare studier eller inte bör 
behärska skrivkompetens. 

 

Lika många anger att det beror på vilken inriktning eleverna valt. 
Som lärare på gymnasiet står det i styrdokument att jag ska förbereda eleverna inför kommande 
studier och/eller arbetsliv. Det är ett uppdrag som jag tar på allvar. Dock menar jag att det beror på 
vilket program jag undervisar på. Är det ett studieförberedande program kommer jag lägga lite mer 
tid på att förbereda inför studier och är det ett typiskt yrkesförberedande program kommer jag 
lägga mer tid på att låta eleverna utveckla skriftkompetens, användbar för kommande yrkesliv.  
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Vad gäller de yrkesförberedande programmen väljer jag troligen att inrikta skriftkompetensen mot 
arbetslivet men jag anser att det är elevernas rättighet att även vid dessa program ta del av den 
akademiska diskursen för att inte utestänga någon ifrån möjligheten att klara av fortsatta studier.  

 

I kategorin övrigt placeras 2 argument, dels att skrivkompetens kan ingen ta ifrån dig och att 

den behövs i samhället oavsett yrke, dels: 
Alla elever går inte vidare till studier efter gymnasiet även om de går ett studieförberedande 
program. Det är viktigt att lära ut grundläggande skrivkompetens till samtliga elever och enligt 
mig skulle det finnas möjlighet att få välja en fortsatt kurs för de elever som har ytterligare intresse 
i ämnet. 

 

5. Vad kommer du som lärare att arbeta med för att eleverna ska utveckla skrivkompetens? 

Glöm inte att motivera!!! 

16 svar har mottagits på denna fråga. 3 svar är se ovan fråga 3b, 1 person skrev att denna 

fråga var väldigt lik 3b, men svarade ändå här vilket redovisas. 

8 svar betonar skrivövning, och exempel på uppgifter som ges är kortskrivning, uppsatser, 

debattartiklar, insändare, dikter och novellskrivande. 

4 svar faller i kategorin övrigt: att motivera eleverna, att arbeta med skolämnen som känns 

relevanta och motiverande för eleverna, arbeta med texter som eleverna i framtiden kommer i 

kontakt med, men även: 
Att använda sig av texter som ligger nära elevernas egna liv och erfarenheter kommer att vara ett 
viktigt redskap i min undervisning, men samtidigt bjuda in dem till annan läsning för en vidare 
förståelse. Jämförelser och skillnader mellan texter och sitt eget skrivande är också viktigt.  

 

4.3 Jämförande diskussion  
1. Vems ansvar är det att eleverna utvecklar skriftkompetens? 

I de båda undersökningsgrupperna anser majoriteten att det är alla lärares ansvar att eleverna 

utvecklar skriftkompetens. A-nivåstudenterna sätter elevens ansvar före svensklärarens 

ansvar. Här skiljer sig de båda grupperna åt, eftersom studenterna på D-nivå placerar 

svensklärarens ansvar före elevens. De båda grupperna placerar samhällets roll sist och 

ytterligare en likhet är att under annat förslag presenterar båda grupperna föräldrarnas roll.  

Som tidigare nämnts står det att läsa i Lpf 94 (2006) om vad samtliga lärare i 

gymnasieskolan ska göra i sin yrkesutövning. Lpf 94 fastslår att läraren ska genomföra sin 

undervisning så att eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (a.a.:11), 

vilket bekräftar majoriteten av studenternas åsikt. I kursplanerna står det att läsa om vilka mål 

den aktuella kursen har. Den vänder sig alltså till ämnesläraren och eleverna. På flera ställen i 

samtliga kursplaner i svenska betonas skrivandets roll i undervisningen. I kursplanen Svenska 

1201 – Svenska A (2006) går det även att finna stöd för respondenternas svar, att eleverna och 
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svenskläraren har ansvar för elevens utvecklande av skriftkompetens. I Lpf 94 (2006) står det 

även att eleverna har ett ansvar för sin planering och sitt genomförande av sina studier 

(a.a.:13). I detta fall har alltså styrdokumenten och respondenterna samma syn på 

ansvarsfördelningen i utvecklandet av skriftkompetens. Det står dock inte att läsa i något 

styrdokument om samhällets och föräldrarnas ansvar i utvecklandet av skriftkompetens. Det 

går alltså inte att finna stöd för det mindretalet av respondenterna framför. 

 

2. Vad är skrivkompetens enligt dig? 

På frågan angående vad skrivkompetens innebär framför de båda undersökningsgrupperna 

mest frekvent att det är situationsanpassad skrift. Studenter på A-nivå framför även att det 

handlar om skrivregler, vilket inte alls förekommer bland svaren från studenterna på D-nivå.  

A-studenterna är mer begränsade i sina svar än D-studenterna. A-studenternas svar 

inriktas mer på enskilda moment såsom grammatik och rättstavning medan D-studenterna 

istället framför mindre fokus på ämnets beståndsdelar, men däremot framför en mer 

sammanhängande syn på ämnet. 

I kategorierna övriga argument, är skillnaden mellan de båda kurserna större än likheterna. 

Det enda gemensamma som förs fram, är betoningen på kommunikation. 

I Lpf 94 (2006) står det att läsa att ett mål att uppnå i gymnasieskolan är att eleverna i 

skrift kan uttrycka sig med ett språk som fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet, det vill 

säga en situationsanpassad skrift (a.a.:10). Även här är majoriteten av respondenternas syn på 

vad skrivkompetens är, förenligt med det som läroplanen förmedlar. Också i kursplanen 

SV1201 – Svenska A (2006) får respondenterna belägg för sina åsikter eftersom det även där 

framställs krav på att eleven ska kunna producera text som är anpassad efter situationen 

(a.a.:1). I kursen SV1205 – Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation (2006) framhålls 

också att eleverna ska kunna variera sitt språk efter situationen (a.a.:1). A-studenternas 

betoning på skrivregler finner man även stöd för i kursplanen för SV1201 – Svenska A (2006) 

där det uttryckligen står att elevens skrift ska följa ”grundläggande regler för språkets bruk 

och byggnad” (a.a.:1). I kursplanen för Svenska1202 – Svenska B (2006) står att eleverna ska 

kunna förmedla tankar med hjälp av skrift, anpassat efter mottagare och syfte (a.a.:1). Ingen 

av mina respondenter anger skrivkompetens vara att kunna hantera skrift för att reflektera och 

lära, vilket anges som mål i SvB (a.a.:1). 
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3a. Anser du det vara viktigt att dina elever uppnår skrivkompetens genom din framtida 

undervisning? 

Samtliga respondenter anger att det är viktigt att deras framtida elever uppnår skrivkompetens 

genom deras framtida undervisning. Att respondenterna här hävdar det vara viktigt att 

eleverna uppnår skrivkompetens genom deras framtida undervisning, är beaktansvärt, med 

tanke på att de båda responsgrupperna framförallt betonade alla lärares ansvar i utvecklandet 

av skriftkompetens i fråga 1. 

Båda undersökningsgrupperna framhåller främst att skrivkompetens är viktigt för att klara 

av samhället, vilket även får stöd i Lpf 94 (2006): varje elev ska ha kunskap för att kunna 

delta i samhällslivet, och deras skrift ska även fungera i samhället (a.a.:10). Många 

respondenter framför dessutom att det kommer att vara deras uppgift som svensklärare att ge 

eleverna redskapen, vilket även får stöd i kursplanerna för svenska. Även på denna fråga är 

skillnaderna större än likheterna i kategorin övriga argument, då det enda gemensamma som 

nämns är skriftens roll för kommunikation. 

 

3b. Om ja på fråga 3a, hur avser du arbeta för att eleverna ska uppnå skrivkompetens? 

På frågan om hur de blivande svensklärarna avser att arbeta för att eleverna ska uppnå 

skrivkompetens, faller majoritetens åsikt från båda grupperna, på arbete med skrivande. 

Tydligt är återigen att svaren från A-studenterna inriktas mer på enskilda moment än D-

studenternas svar. På A-nivån presenteras även undervisning om skrivregler och arbete med 

läsning som förslag. På D-nivån finns inte dessa lika tydligt, utan andra förslag på hur 

skrivkompetens uppnås är genom övning, dock är inte denna övning preciserad. I kategorin 

övrigt, finns det ingen likhet mellan de båda undersökningsgrupperna. Denna fråga går inte att 

finna något skrivet om i styrdokumenten. De styrdokument som skolan ska följa idag, 

innehåller mål som ska uppnås genom undervisningen, men inte detaljer om hur det ska ske. 

 

4. Jag vill förbereda elevers skrivkompetens för direkt arbete och/eller för vidare studier 

direkt efter gymnasiet 

Samtliga respondenter på D-nivå vill förbereda sina elevers skrivkompetens dels för vidare 

studier direkt efter gymnasiet, dels för arbete direkt efter gymnasiet. Majoriteten av 

studenterna på A-nivå har samma inställning, men 2 av respondenterna vill endast förbereda 

eleverna för vidare studier. Som huvudargument för varför förberedelse för båda är viktigt, är 

i de båda grupperna motiveringar som har med elevens framtid att göra. Det är viktigt med 

skrivkompetens oavsett vad eleven har för avsikt med framtiden. Bland studenterna på D-nivå 
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framkommer även lika frekvent som framtidsargumentet, argument som har med elevens 

studieinriktning att göra. Vad som kommer att vara fokus i skrivundervisningen har att göra 

med den inriktning som eleven valt. Detta argument framkommer inte alls hos studenterna på 

A-nivå. De argument som framförs i de olika undersökningsgrupperna i kategorin övrigt, har 

ingen likhet med varandra.  

Som tidigare nämnts står det att läsa i Lpf 94 (2006) att elevernas språk ska fungera både i 

yrkeslivet och i fortsatta studier (a.a.:10). Kursplanen Svenska1201 – Svenska A (2006) 

behandlar att eleven ska kunna använda skriften för att förmedla information som är viktig för 

eleven själv och dess studieinriktning (a.a.:1), och i kursplanen Svenska1205 – Svenska C 

(2006) tas det även upp att elevens språk ska anpassas efter situationen (a.a.:1).  

 

5. Vad kommer du som lärare att arbeta med för att eleverna ska utveckla skrivkompetens? 

Glöm inte att motivera!!! 

Det framkommer att de båda grupperna kommer att arbeta med skrivning för att eleverna ska 

utveckla skrivkompetens. Studenterna på A-nivå framför även att de har för avsikt att arbeta 

med läsning, vilket inte behandlas av studenterna på D-nivå. Det som skiljer sig här från 

övriga av enkätens svar, är att även studenterna på D-nivå presenterar enskilda moment.  Inte 

heller på denna fråga finns det någon likhet mellan de motiveringar som framkommer i 

kategorin övrigt i de båda grupperna. Precis som på fråga 3b, går det inte att finna någon skrift 

i styrdokumenten angående detta, och anledningen till varför, är densamma. De styrdokument 

som skolan ska följa idag, innehåller mål som ska uppnås genom undervisningen, men inte 

detaljer om hur det ska ske. 
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5. Diskussion 
Jag kommer här att föra en diskussion om det som tidigare behandlats, där jag även tar 

ställning.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Efter det att respondenterna svarat på enkäten, är det lättare att se vad som kunde ha gjorts 

annorlunda. En sak är likheten mellan fråga 3b, Hur avser du arbeta för att eleverna ska 

uppnå skrivkompetens? och fråga 5, Vad kommer du som lärare att arbeta med för att 

eleverna ska utveckla skrivkompetens? Min avsikt var att ha dessa frågor snarlika eftersom 

skrivkompetensen utvecklas fast att den är uppnådd. Det vill säga att om individen inte arbetar 

vidare med skrift, kommer skrivkompetensen att gå tillbaka; det krävs alltså ett aktivt fortsatt 

arbete för att bibehålla den kompetens som en gång uppnåtts, vilket även får stöd av Skoog 

(2003:79). Sammanställningen av enkäten visar dock på att åtta av mina respondenter inte 

ansett det vara någon skillnad mellan de båda frågorna, eftersom de på fråga 5 angett svaret se 

fråga 3b. Detta kan tyvärr ha lett till att respondenterna inte ansett min enkät vara seriös, 

vilket i så fall är väldigt olyckligt. Men att ha med dessa två snarlika frågor var alltså ett 

medvetet val av mig. 

Att antalet bortfall på fråga 5 är högre för studenterna på A-nivå än vid övriga frågor kan 

bero på tidsfaktorn. Det blev lite ont om tid för studenterna att fylla i enkäten, vilket självklart 

kunnat förhindras genom att låta ifyllandet av enkäten ta så lång tid som studenterna hade 

behövt. Eftersom jag gjorde valet att dela ut enkäterna till dessa studenter under ett 

seminarium, var jag tvungen att anpassa mig till den tid som jag fick, men tyvärr kan detta ha 

lett till ett större bortfall. Jag tror ändå att antalet ifyllda enkäter hade varit mindre om jag 

istället skickat ut den till studenterna via mail, vilket medför att jag i slutändan ändå är nöjd 

med valet av utdelningssätt.  

Valet att använda studentforumet på First Class som kommunikationsmedel istället för 

mail, är även värt att reflektera över. Användandet av studentforumet istället för mail leder till 

en tidsbesparing. Istället för att skicka ut 19 mail, efter att ha tagit reda på mailadresserna, 

behövdes endast ett mail skickas. Tidsfaktorn var en viktig detalj i detta arbete eftersom den 

sammanlagda tid uppsatsen fick till sitt förfogande redan från början var komprimerad. Om 

jag istället valt att skicka enkäten till studenternas mail, hade de direkt sett att någon försöker 

kontakta dem när de loggar in på First Class, istället för att först vara tvungna till att ta sig in 

på SSVD:s kursikon för att sedan se om det finns någon ny information till dem. Jag kan 
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endast utgå från mig själv i detta fall, det vill säga varje gång när jag loggar in på First Class, 

kollar jag även om någon ny information inkommit på kursikonens beståndsdelar. Jag hoppas 

och tror att mina kurskamrater gör detsamma. Slutsatsen blir att jag idag skulle valt att dela ut 

mina enkäter på samma sätt som genomförd undersökning, om förutsättningarna vore 

desamma.  

Ytterligare en olikhet som är värd att ta upp är skillnaden i formuleringen mellan den 

första frågan, och resterande frågor. I fråga 1 frågar jag efter vems ansvar det är att eleverna 

utvecklar skriftkompetens, medan jag i alla övriga frågor talar om skrivkompetens. 

Anledningen till detta är att begreppet skriftkompetens enligt mig är vidare än begreppet 

skrivkompetens. Jag vet inte om denna begreppstolkning är allmänt vedertagen, men min 

ståndpunkt är att i begreppet skrivkompetens ingår de delar som är svensklärarens 

specialiteter i förhållande till övriga lärare, nämligen skrivregler och grammatik. Jag hävdar 

att man inte kan begära av till exempel en historielärare att gå in i elevers arbete och 

exempelvis rätta grammatiken, även om de kan gå in och ge respons till eleven angående 

exempelvis den röda tråden. Eftersom denna behandlade vems ansvar det är att eleverna 

utvecklar skriftkompetens, och därmed var mer allmän än övriga frågor, valde jag att i denna 

fråga istället använda mig av detta begrepp.  

Jag är medveten om att min undersökningsgrupp är förhållandevis liten. Bjurwill (2001) 

rekommenderar ett enkätutskick på 200-300 stycken för C- och D-uppsatser (a.a.:75). 

Återigen vill jag betona tidsfaktorn och dess påverkan på uppsatsen. Om tidsfaktorn inte varit 

så begränsad, hade undersökningsgruppen kunnat utökas till fler högskolor och/eller 

universitet, vilket självklart hade gett en bredare undersökningsgrupp.  

Antalet bortfall för studenterna på D-nivån uppgår till cirka 47% vilket är betydligt högre 

än de 20%  som är tillåtet enligt Bjurwill (a.a.:37). På grund av det lilla antalet utdelade och 

utskickade enkäter samt det stora bortfallet för SSVD-studenterna, kan mina slutsatser inte 

anses vara generaliserbara. Undersökningens resultat gäller alltså enbart min 

undersökningsgrupp. 

 

5.2 Skrivkompetensens innebörd och ansvarig kompetens-
utvecklare 
Ur undersökningsgruppens svar framkommer att skrivkompetens är förmågan att anpassa sin 

skrift efter situationen. 
Rättstavning, någorlunda grammatiskt korrekt, att anpassa sin skrift till mottagare och 
sammanhang (ISVA-respondent). 
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Att kunna uttrycka sig som man vill i olika skrivsituationer. Att med andra ord vara medveten om 
att det krävs olika slags skrivkompetens i olika sammanhang (SSVD-respondent).  

 

Detta förmedlas även i Lpf 94 (2006:10). I Att läsa och skriva (2004), framhålls även att ett 

utvecklat skrivande bland annat är att skriftens innehåll anpassas efter textens syfte, att man 

kan styra skrivprocessen så att ens budskap kommer fram (a.a.:41). A-studenterna prioriterar 

även skrivregler såsom grammatik och rättstavning, vilket inte får belägg i forskningen där 

det tvärtom poängteras att skrivförmåga inte handlar om enstaka färdigheter (Läs- och 

skrivprocessen som ett led i undervisningen, 2000:2). I kursplanen SV1201 – Svenska A 

betonas däremot att skrivförmåga har med skrivregler att göra, och att elevernas skrift ska 

följa grundläggande regler (a.a.:1). Kursplanens formulering går alltså emot det forskningen 

på området säger. I vad består denna motsättning? Jag tror det är så att kursplanerna behandlar 

detaljer som inte är nödvändiga enligt forskning på området eftersom skolans ansvar är att ge 

eleverna en bred kunskap. Kursplanernas innehåll består självfallet även av kompetenser som 

inte grundas i skrivandet, vilket leder till att dessa måste vara brett formulerade.  

Enligt Berges skrivkompetenshjul (Berge, 2005:14) innebär begreppet att individen ska 

använda skrivandet för samhandling och information, identitetsskapande och självreflektion, 

metakommunikation och självvärdering, kunskapslagring och strukturering, 

kunskapsutveckling och reflektion av textvärldar samt meningsskapande och övertalning. 

Samtliga av Berges tårtbitar handlar enligt mig om situationsanpassat skrivande, men det 

känns ändå som att Berges tårta borde framkomma tydligare av de svar studenterna på D-nivå 

gett, eftersom denna behandlats av dem i delkurs 1 under vårterminen -07.  

Utifrån den forskningsbakgrund som redovisats i detta arbete, anser jag att 

respondenternas svar att skrivkompetens är situationsanpassat skrivande, vara rimligt. Ett av 

kännetecknen för ett utvecklat skrivande är just att individen kan fastställa vilket innehåll som 

är viktigt i skrivandet, utifrån den avsikt skrivandet har (Att läsa och skriva, 2004:41).  

Jag hävdar att om inte framställningsformen anpassas efter skriftens syfte, tas inte heller 

innehållet i texten på allvar. Detta får stöd av Berge (2005) som hävdar att text ska se ut på ett 

sätt som gör att läsaren bryr sig om att läsa den (a.a.:13). Av samma anledning anser jag det 

även vara troligt att respondenternas svar att skrivkompetens har med skrivregler att göra är 

korrekt, det vill säga om min text inte följer de regler som finns, riskerar jag att ingen orkar 

läsa den. Jag vill även tillägga att jag tror att studenterna på D-nivå menar att skrivregler är 

innefattade i det de anser vara situationsanpassad text. De svar som anges från denna grupp är 

generellt mer allmänna vilket tyder på att de tillägnat sig de krav som ställs på den 

akademiska diskursen enligt Ask (2005), och det finns även en helhet som A-studenternas 
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svar saknar. Jag hävdar att detta beror på skillnaden i hur långt de kommit i sin 

svenskutbildning. A-studenterna har endast behandlat några moment, medan D-studenterna i 

sin lärarutbildning nu är färdiga med svenskämnet.  

Respondentgrupperna är överrens om att det är alla lärares ansvar att elever utvecklar 

skrivkompetens, vilket även får stöd i Lpf 94. Självfallet instämmer jag i detta. Som blivande 

lärare ska jag följa de styrdokument som gäller för min undervisningsnivå, vilket medför att 

det egentligen inte finns några alternativ. Studenterna på A-nivå placerar elevens ansvar före 

sitt eget som blivande svensklärare, till skillnad från studenterna på D-nivå. Jag tror en 

förklaring till denna skillnad återigen kan handla om D-studenternas helhetsperspektiv. A-

studenterna har inte fått klarhet i alla sina ansvarsområden som blivande svensklärare 

eftersom de i dagsläget saknar många av de moment som kommer på vägen. Jag vill inte med 

detta säga att A-studenterna har fel i att eleven har ett ansvar, men jag instämmer med övriga 

D-studenter om att mitt ansvar som svensklärare är tyngre än elevens. Det har även på flera 

ställen i litteraturen framkommit att svenskläraren har huvudansvaret för elevernas 

skrivkompetens. Min ståndpunkt är att det är alla lärares ansvar att eleverna utvecklar 

skriftkompetens, men att det i synnerhet är svensklärarens ansvar att eleverna utvecklar 

skrivkompetens. Som jag tidigare nämnt skiljer jag på de båda. Skrivkompetens är enligt mig 

ett snävare begrepp i vilket innehåll som grammatik och skrivregler vilar, till skillnad från 

skriftkompetens som är vidare och inte lika detaljrikt går in i språket. De båda 

undersökningsgrupperna framför även som annat förslag att föräldrarna har ett ansvar, vilket 

inte står att finna något kring vare sig i forskningsbakgrunden eller i styrdokumenten. Min 

ståndpunkt är att det är skönt att inte hitta någon information om föräldrarnas ansvar kring 

utvecklandet av skrivkompetens i styrdokumenten. Styrdokumenten ska bestämma över 

skolan och de verksamma där, inte över föräldrarna. Huruvida det ska finnas regler i 

föräldraskap har enligt mig inte med skolans elevutbildning att göra. 

Att respondenterna dels säger att utvecklandet av skriftkompetens är alla lärares ansvar, 

dels menar att det är viktigt att de i sin framtida undervisning hjälper eleverna att uppnå 

skrivkompetens, är förvånande. Kan det vara så att respondenterna omedvetet sett och gjort 

skillnad mellan skrift- och skrivkompetens, eller är det kanske så att det inte står riktigt klart 

för respondenterna vad de anser angående ansvarsfrågan? Jag kan idag inte svara på detta, 

men det skulle vara intressant att undersöka djupare. 
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5.3 Hur uppnås och utvecklas skrivkompetens? 
Respondentgrupperna anser att det är viktigt att deras elever uppnår skrivkompetens genom 

deras framtida undervisning och de motiverar detta främst med att det är viktigt för att klara 

av samhället. I Lpf 94 (2006) betonas kunskap för att delta i samhällslivet och en skrift som 

fungerar i samhället (a.a.:10), vilket ger stöd åt respondentgruppernas främsta motivering. Att 

uppnåendet av skrivkompetens motiveras med samhällsfunktion, får även stöd i det 

sociokulturella perspektivet som betonar samspel mellan olika individer, individen och den 

kulturella och sociala kontexten samt samspel mellan individer och samhälle (Skoog: 

2003:71). Många av respondenterna framför även att det kommer att bli deras uppgift som 

svensklärare att ge eleverna de redskap som de kommer att behöva för uppnåendet av 

skrivkompetens, vilket även får stöd i kursplanerna för svenska. 

På frågan hur de avser arbeta för att eleverna ska uppnå skrivkompetens betonar 

responsgrupperna framförallt arbete med skrivande. 
Eleverna kommer att få öva sig i olika typer av skrivande. Eleverna behöver också få redskap som 
läsförståelse och ordkunskap eftersom alla dessa färdigheter enligt mig händer [sic] ihop (SSVD-
respondent) 

 

 A-studenterna inriktar sig mer på enskilda moment än D-studenterna, såsom undervisning om 

skrivregler och arbete med läsning. Respondenterna kommer även att arbeta med skrivning 

för att utveckla elevernas skrivkompetens. Även här presenterar A-studenterna arbete med 

läsning, medan undervisning om skrivregler är borttaget. D-studenterna presenterar på denna 

fråga enskilda moment, vilket inte skett tidigare i enkätsvaren. I styrdokumenten ges inte 

belägg för något av detta, eftersom de inte redogör för vilken väg den enskilde läraren ska ta 

för att uppnå de mål som presenteras i texterna. 

Min avsikt med att ha dessa frågor snarlika var att skrivkompetensen utvecklas fast att den 

är uppnådd. Det verkar inte som D-studenterna har uppfattat denna skillnad i 

frågeställningarna, men det är mycket möjligt att A-studenterna gjort det. Anledningen till 

denna slutsats är att A-studenterna inte längre motiverar med undervisning om skrivregler. 

Kan det vara så att de anser att eleverna redan kan skrivreglerna på grund av 

frågeställningarnas ordval; uppnå och utveckla? 

Berges skrivkompetenshjul (2005:14) behandlar vad skrivkompetens är. Jag menar att för 

att lyckas uppnå och utveckla de olika tårtbitarna, är det viktigt att eleverna får erfarenhet 

genom övning inom de olika bitarna. Inte heller här presenterar D-studenterna Berges 

skrivkompetenshjul, vilket jag anser vara anmärkningsvärt eftersom den fortfarande borde 

ligga i deras närminne eftersom de nyligen behandlat den. 
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5.4 Skrivkompetens för arbete eller vidare studier efter gymnasiet? 
Samtliga respondenter på D-nivån anser det vara lika viktigt att förbereda sina elever för 

arbete, som för vidare studier, direkt efter gymnasiet. Endast två av respondenterna på A-nivå 

menar att det är viktigare att förbereda sina elever för vidare studier än för arbete direkt efter 

gymnasiet, medan övriga betonar förberedelse för båda. I Lpf 94 står det att läsa att 

undervisningen ska förbereda eleverna för både och. Respondentgrupperna anser det vara 

viktigt med skrivkompetens oavsett vilken avsikt eleven har med framtiden. D-studenterna 

framhåller att även om eleverna ska föreberedas för båda, kommer fokus i undervisningen att 

bero på den valda studieinriktningen. Detta finns det belägg för i kursplanen för SvA, där det 

betonas att eleven ska kunna använda skriften för att förmedla information som är viktig för 

sig själv och den valda studieinriktningen.   

Jag tolkar Berges skrivkompetenshjul som lika viktigt oavsett om eleverna väljer vidare 

studier eller arbete direkt efter gymnasiet, vilket tillsammans med Lpf 94:s innehåll styrker 

respondenternas åsikter.  

 

5.5 Resultatens konsekvenser för yrkesrollen 
Min förhoppning är att denna uppsats ska leda till en säkerhet för lärare om vad 

skrivkompetens är, och vilken undervisning som lämpar sig för att uppnå och utveckla 

skrivkompetens. Jag skulle önska att gymnasieskolans svenskämne i framtiden kommer att 

kategoriseras som A-miljö, istället för B-miljö vilket den kategoriseras som idag.  

Det finns för- och nackdelar med de vagt formulerade styrdokument skolan ska följa. Jag 

är säker på att om svensklärare uppnår en säkerhet kring skrivkompetensundervisningen, 

behövs inte heller mer detaljerade styrdokument, men kanske vore det bra med tips på vägar 

som kan tas för att hjälpa elevernas skrivkompetensutveckling. Detta gäller kanske inte i 

första hand för svensklärare, utan snarare för alla lärare eftersom ansvaret åvilar samtliga.  

 

5.6 Framtida forskningsarbete 
Som jag tidigare skrivit vore det intressant att genomföra en undersökning som behandlar de 

blivande lärarnas inställning angående begreppen skrift- och skrivkompetens. Det skulle även 

vara spännande att genomföra en studie där andra ämneslärares syn på skriftkompetens 

undersöks, eftersom undervisning inom ämnet även vilar på dem. Om tiden för 

undersökningen hade varit betydligt mer tilltagen, skulle det även vara intressant att följa 



 37

en/några klasser under deras gymnasietid, för att se vilken skrivkompetensutveckling de 

genomgår under sina tre år på gymnasiet. Mest spännande hade det dock varit att följa de 

studenter som idag läser svenska på A-nivå genom deras utbildning och även under deras 

inträde i yrkeslivet för att se hur deras syn på skrivkompetens förändras. 

 

5.7 Diskussionsavslutning 
Studenterna på D-nivå framför i sina enkätsvar mindre detaljer och mer en helhetssyn än vad 

A-studenterna gör. Jag tror att denna skillnad kan bero på att studenterna på A-nivå 

fortfarande ser sig själva som elever, medan studenterna på D-nivå istället ser sig själva som 

lärare. De har helheten i sin syn på lärande klarare för sig än A-studenterna. Jag tror även att 

detta kan vara anledningen till att det är så många fler argument som kategoriseras som övrigt 

för A-studenterna. Den homogenitet som råder för D-studenterna, men som inte är lika 

utvecklad för A-studenterna kan enligt mig, ha att göra med att D-studenterna snart är färdiga. 

Alla moment de genomgått under sina studieår, ska ha fallit på plats, vilket inte är fallet för A-

studenterna. De har många moment kvar att tillgodogöra sig, och de har även gott om tid på 

sig att låta det som blivit eller kommer att bli behandlat att falla på plats och bilda en helhet.  

Det har varit enormt intressant att se denna skillnad i utveckling, och veta att jag själv 

genomgått denna förändring. Jag är säker på att en tydlig skillnad även skulle ha synts om 

undersökningsgruppen istället vore D-studenter och erfarna lärare. Jag har tidigare i denna 

uppsats behandlat att även om skrivkompetens är uppnådd, kan och ska den fortsätta att 

utvecklas. Jag vill här föra över detta resonemang till begreppen utveckla och uppnå i 

allmänhet. Jag tror att detta resonemang gäller alla livets färdigheter, man kan alltid bli bättre, 

vilket känns glädjande inför min egen framtida utveckling. 
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6. Sammanfattning 
Det svenska skolsystemet ska ge eleverna kompetenser, till exempel att bli goda 

samhällsmedborgare, och att få skrivkompetens. Oavsett vilken framtid eleverna kommer att 

möta, kommer producerande och konsumerande av text att vara ett naturligt inslag i deras 

vardag på många olika sätt. Jag har i denna uppsats valt att inrikta mig på producerandet av 

text via skrift.  Uppsatsens syfte är att undersöka vad skrivkompetens innebär och hur denna 

uppnås, samt undersöka vad blivande svensklärare för grundskolans senare del och gymnasiet 

har för inställning till skrivkompetens och med hjälp av närläsning undersöka vad som står i 

styrdokumenten för gymnasieskolan om ämnet. Jag behandlar aktuell forskning och gör en 

undersökning bland studenter i min målgrupp. Vidare behandlar jag också styrdokumentens 

formuleringar i ärendet. I min undersökningsgrupp ingår dels studerande på A-nivå, 1-20 

poäng, dels studerande på D-nivå, 61-80 poäng. I forskningsbakgrunden redogörs det för att 

begreppet text har förändrats genom historien. Vidare presenteras olika anledningar till varför 

vi behöver skrift, och skrivkompetenshjulet berättar vad som ingår i skrivkompetens. Ett 

sociokulturellt perspektiv på språkutveckling behandlas, där samspel betonas och olika 

lärandemiljöer introduceras.  

Med hjälp av ett kvantitativt frågeformulär undersöks vilken inställning studerande 

blivande svensklärare för grundskolans senare del och gymnasiet vid Högskolan Kristianstad, 

har till skrivkompetens. Detta ställs sedan i förhållande till pågående forskning och till de 

formuleringar om skrivkompetens som framställs i de styrdokument som gymnasieskolan ska 

följa. Resultatet blir att studenterna på D-nivå har ett tänkande där helheten är mer 

framträdande än hos studenterna på A-nivå. Det framkommer ur genomförda undersökningar 

att skrivkompetens är förmågan att anpassa sin skrift efter situationen, och att det är alla 

lärares ansvar att eleverna utvecklar detta. Samtidigt menar respondenterna att det är viktigt 

att deras framtida elever uppnår skrivkompetens genom deras framtida undervisning, vilket de 

främst anger ska ske genom skrivande av olika slag, för att klara av samhället. Majoriteten 

respondenter menar även att det är lika viktigt att förbereda elevers skrivkompetens inför 

vidare studier som inför inträdande i arbetslivet.  
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Bilaga 1 – missiv till studenter på A-nivå 

 

Enkät angående blivande svensklärares attityder till 

skriftspråksundervisning 
 

Hej! 
 

Jag studerar till svensk- och religionslärare för grundskolans senare del och gymnasiet vid 

Högskolan Kristianstad. Jag vänder mig nu till Dig som blivande lärare i ämnet svenska, för 

hjälp med min D-uppsats. Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka vad skrivkompetens 

innebär och hur det uppnås, samt undersöka vad blivande svensklärare för grundskolans 

senare del och gymnasiet har för inställning till skrivkompetens. Mitt resultat kommer 

förhoppningsvis att komma Dig till del, dels under dina studier, dels i ditt framtida yrke. 

 

 

Enkäten består av sex frågor, som jag skulle önska att Du tog ställning till som blivande 

lärare, men självfallet är medverkan frivillig. Enkäten är självfallet anonym, vilket innebär att 

varken jag eller någon annan kommer att få veta vem Du är. Om Du medverkar vid denna 

undersökning godkänner Du även att dina svar används i uppsatsen, men jag vill återigen 

betona att det sker helt anonymt. Jag vill med hjälp av Dig undersöka lärarstudenters åsikter 

om skrivkompetens, och därmed bidra till den diskussion som förs inom ämnet.  

 

 

Du kan ta del av min uppsats under Ht-07 på adressen: www.hkr.se under rubriken bibliotket, 

och vidare under examensarbeten i fulltext.  

 

 

Tack för att du tog dig tid att fylla i denna enkät. Det hade inte varit möjligt utan din 

medverkan!!! 

Med vänlig hälsning 

Åsa Nilsson 

asa.nilsson0002@stud.hkr.se 
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Bilaga 2 – missiv till studenter på D-nivå  

Hej! 
Precis som alla Ni, sitter jag och skriver min D-uppsats, och jag behöver Er hjälp!  

 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vad skrivkompetens innebär och hur det uppnås, 

samt undersöka vad blivande svensklärare för grundskolans senare del och gymnasiet har för 

inställning till skrivkompetens. Jag vänder mig därför till Dig för att få Din hjälp med min 

enkätundersökning. Du ingår i min undersökningsgrupp eftersom Du studerar till blivande 

svensklärare vid Högskolan Kristianstad. Du är säkerligen medveten om vikten av att få en så 

stor undersökningsgrupp som möjligt, och hur svårt det är att lyckas med detta. Jag ber därför 

Dig att ta Dig tiden att hjälpa mig genom att svara på denna enkät! 

 

Enkäten består av fem frågor, vilka jag skulle önska att Du tog ställning till som blivande 

lärare, men självfallet är medverkan frivillig. Enkätsvaren behandlas konfidentiellt, det vill 

säga Du framstår som anonym för läsaren, men inte för mig. Medverkan är frivillig och om 

Du hjälper mig genom att delta i denna undersökning godkänner Du att dina svar används i 

uppsatsen. 

 

Jag vill med hjälp av Dig undersöka lärarstudenters åsikter om skrivkompetens, och därmed 

bidra till den diskussion som pågår inom ämnet. Min förhoppning är att det färdiga resultatet 

kommer att bidra till den diskussion som förs inom ämnet och komma Dig och 

skolverksamheten till nytta. Enkäten ska vara mig tillhanda senast den 10/5-07 

 

Tack för hjälpen! 

Med vänlig hälsning 

Åsa Nilsson 

asa.nilsson0002@stud.hkr.se 

Instruktioner:  
1. öppna den bifogade filen  
2. sätt markören i rutan för avsett svar och dubbelklicka 
3. ändra standardvärdet till markerad 
4. tryck OK (detta sker i alla de frågor det finns rutor till) 
5. när du svarat på alla frågor, gärna med röd färg på skrivfrågorna, måste du spara 
enkäten i arkiv ”spara som” under något namn som du kommer ihåg 
6. skicka tillbaka den ifyllda enkäten som bifogad fil till min mailadress (se ovan), 
OBS! lägg inte ditt enkätsvar på StudentForum! 
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Bilaga 3 – enkät  

Kön:   Kvinna   Man  

  

Födelseår: 19 

 

Jag har för avsikt att undervisa på:  

Högstadiet  Gymnasiet   

 

 

 

 

 

1. Vems ansvar är det att eleverna utvecklar skriftkompetens? 

 

Svensklärarens       

 

Alla lärares oavsett ämne    

 

Elevens         

 

Samhällets        

 

Annat förslag: 
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2. Vad är skrivkompetens enligt dig? 

Svar med motiveringen:  
 

 

 

 

 

3a. Anser du det vara viktigt att dina elever uppnår skrivkompetens 

genom din framtida undervisning? Glöm inte att motivera!!! 
 

Ja    

Nej   
Motivering:  

 

 

 

 

 

3b. Om ja på fråga 3a, hur avser du arbeta för att eleverna ska uppnå 

skrivkompetens? 
Svar med motiveringen: 
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4. Jag vill förbereda elevers skrivkompetens: 

- för arbete direkt efter gymnasiet    

och/eller   

- för vidare studier direkt efter gymnasiet  
Motivering: 

 

 

 

 

 

5. Vad kommer du som lärare att arbeta med för att eleverna ska 

utveckla skrivkompetens? Glöm inte att motivera!!! 
 
 

 


