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Abstract:
This thesis analyses existing scientific articles and papers about the principles of genre
pedagogy, process writing and how they are working in theory and pratice. Many
studies have been made to see how genre pedagogy and process writing are working
in Swedish schools. This thesis gives and overview over a selection of scientific
papers and books, and discusses the usage, the possiblities and challenges of these
methods in different contexts. It wants to find answers to the questions how writing
is taught using these discourses and what teachers should be aware of when using
each of the presented methods. The conclusion of this thesis is that teachers need
deep knowledge, competence and awareness of critical elements in order to teach
according to the chosen writing discourses.

Nyckelord: skrivprocesser, genrepedagogik, genre, processkrivning,
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1. Bakgrund

Att kunna behärska skrivning i olika sammanhang har en stor betydelse och är
avgörande för elevernas framtida utsikter, självständiga liv i samhället och på
arbetsplatsen. Det ställs höga krav på avancerad läs- och skrivkompetens i samhället,
även i yrken där skrivningen inte är väsentlig. Oroväckande är även elevernas
försämrande PISA-resultat i läs- och skrivförmåga under 2000-talet, vilka inte lever
upp till de uppsatta kunskapskraven. Elevernas utveckling av skrivförmågan hejdas
från och med femte klass, då skrivkunnigheten inte längre spelar en central roll i
svenskämnet. När eleverna når gymnasiet, har undersökningar visat att deras
skrivförmåga ligger långt under förväntningarna.
Jag började därför intressera mig för vad det är som påverkar den kraftigt sjunkande
skrivnivån.”Niorna förväntas kunna skriva längre texter, eftersom deras skrivförmåga
i högre grad är automatiserad och de alltså måste lägga mindre tid på det
grundläggande hantverket” (Nyström Höög, 2010 s. 18). Andra orsaker är bl.a. de
höga kraven på objektivt skrivande som i gymnasiet kan leda till att en kris uppstår i
elevens självförtroende, miljöstörningar som ger koncentrationssvårigheter och att
många elever känner tidspress i skrivprocessen under lektionstid. ”De sociala
medierna pekas av elever ut som den största distraherande faktorn för deras skrivande
[...] ” (Nordmark, 2014 s. 157). Många elever lever ständigt i den sociala miljön och
skapar hellre sociala relationer i klassrummet eller går ut på sociala medier när
skrivandet ska ske i digital form. Det är några exempel på störningar i skrivprocessen
som diskuteras. En ytterligare orsak beträffar lärarens betydelse och dess
kompetensutveckling, som kan förhindras genom att en stor del av lärarens kollegiala
arbete läggs på administrationen. Oavsett vilken orsak som ligger till grund, så är det
viktigt att det tas hänsyn till hur undervisningen ska anpassas beroende på elevernas
nivåer i sin läs- och skrivutveckling för att de ska få möjlighet att lära sig strategier
genom att skriva olika typer av texter. Det räcker inte att endast skriva en typ av text.
De behöver arbeta med olika slags texttyper och lära sig förstå skillnaderna mellan
dem. I Kommentarsmaterialet till kursplanen i svenska står det:
Alla elever i grundskolan ska också få undervisning om skrivstrategier, det vill säga
hur man skriver olika slags texter, hur man bygger upp dem och hur den aktuella texttypens språk
ser ut. Därför är strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag ett centralt innehåll i alla årskurser (2017 s. 10).

Det är väsentligt att eleverna lär sig skriva ordentligt för att senare kunna använda sina
kunskaper i både offentliga och privata sammanhang genom att kunna hantera sitt
skrivande inom olika områden för att bli förstådda. Det finns skillnader i elevernas
språkliga nivåer beroende på om svenskundervisningen utförs på teoretiska eller
yrkesförberedande program. Det framgår att starka skribenter, som uttrycker sig med
språklig variation och skriver längre texter, läser på teoretiska program och svagare
skribenter läser på yrkesförberedande program. Om störningar och deras negativa
effekter är vi medvetna om men för att gå vidare, vill jag i min litteraturstudie komma
åt lärarens strategiska arbetssätt med dess hjälp av skrivdiskurser, som kan utveckla
skrivförmågan positivt hos eleverna. Redan flera årtionden tillbaka har de nationella
proven visat sig vara mycket dominerande, vilka har haft inflytande på hur
skrivundervisningen utförs. ”Att söka svar på hur det förhåller sig med elevers
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skrivförmåga, har länge varit en huvudfråga för skrivforskningen” (Parmenius Swärd,
2008 s. 36). Detta signalerar att elevernas skrivproblem länge diskuterats bland
forskare, som undersökt och skapat olika skrivdiskurser för att lärare ska kunna
använda dem i praktiken. Lärare behöver en verktygslåda som innehåller
skrivmetoder. Det finns ett flertal skrivmetoder s.k. skrivdiskurser, men jag har valt
att begränsa mitt val till de två mest använda diskurserna i skolorna. Jag vill därför
veta närmare hur de beprövade metoder genrepedagogik och processkrivning kan
fungera i skrivundervisningen, hur lärare ur teoretisk synvinkel kan använda dem i
praktiken. Inte minst hur de fungerar i teori, vilka utmaningar som kan uppstå i
lärarnas praktik av genrepedagogik och processkrivning och vad lärarna behöver vara
medvetna om vid användningen av skrivdiskurserna för att eleverna ska få möjlighet
till en bättre skrivutveckling.

2. Syfte och frågeställningar

Målet i mitt examensarbete är att kartlägga och utvärdera de olika skrivdiskurserna,
genrepedagogik och processkrivning, samt lyfta fram dem för att förtydliga i vilka
praktiska sammanhang, som litteraturstudier visar att de kan fungera och inte fungera.
Jag vill med hjälp av forskningslitteratur komma fram till hur lärare kan använda sig
av skrivprocesser och vilka följder de kan ge om man som lärare inte har djupa
förkunskaper i resp. diskurs. Detta kan ge följder som påverkar elevernas resultat
negativt. I mitt resultat utgår jag från genrepedagogik och processkrivning. Mina
följande frågeställningar lyder:
•
•

Hur lärs skrivande ut med hjälp av skrivdiskurserna genrepedagogik resp.
processkrivning?
Vad bör lärare vara medvetna om vid användningen av dessa två
skrivdiskurser?

3. Teori

Teorin, som jag utgår ifrån, ligger som grund och presenteras i nedanstående
underkapitel, resonerar övergången mellan produktorienterad och processorienterad
skrivpedagogik. Genom den sociokulturella teorin, som bygger på Lev Vygotskijs 1
lärmetoder i en social interaktion, och Michail Bachtins 2 genreteori om dialogiska
relationer tog forskningen kring processorienterad skrivundervisning fart eftersom
man insåg brister med den produktorienterade skrivundervisning.

Lev Semjonovitj Vygotskij 1896 – 1934. Pedagogisk teoretiker i Ryssland/Sovjetumionen som
framförde idén ur sociokulturellt perspektiv om att mänsklig utveckling sker i samspel med individens
omgivning mer än att det är en oberoende individuell process. Han såg omgivningen som avgörande
för individens utveckling och prestation. Alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang,
och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. Han skrev Tänkande och språk.
2 Michail Bachtin 1895 – 1975. Språk- och litteraturteoretiker i Ryssland/Sovjetunionen som ansåg att
människans existens bygger på kommunikation, att språkbruk bygger på dialoger mellan individer,
mellan sociala och kulturella fenomen, att kommunikation formas av såväl avsändare och mottagare.
Han skrev Det dialogiska ordet.
1

2

Skrivundervisningens utveckling från det produktorienterade skrivfältet till
skrivdiskursernas strukturer är intressant i detta arbete, eftersom det finns
återanknytningar i dagens skrivundervisningsmetoder som relaterar till
skrivdiskursernas ursprung. De artiklarna och böckerna, som används i det här
arbetet, bygger i teorin på skrivdiskursernas förhållande mellan språk och tanke, social
interaktion och förutsätter en samarbetsvillig dialog i praktiken mellan elever och
lärare i klassrumsmiljön. I sammanhang med detta handlar kapitel 3 därför om
tidigare forskning och om de processorienterade diskursernas avtryck i gymnasiets
läroplan 2011 i svenska. Det skapar mer förståelse för den efterföljande diskussionen.

3.1 Tidigare forskning om skrivforskningsfält
För att förstå varför skrivprocesser har uppstått och utvecklas vidare, vill jag ge en
återblick om skrivforskningsfälten som tog fart under 1970-talet efter att Janet Emig
undersökt elevers skrivande deskriptivt. Dartmouthkonferensen 3 1966 verkar enligt
Nyström (2000 s. 17) ha varit upptakten till att väcka mer intresse för elevens
inflytande i skriv- och undervisningsprocessen. Tidigare handlade
skrivundervisningen om att ”konstruera grammatikövningar och välja modelltexter”
enligt Randahl (2014 s. 23), vilket motsattes 1971 av Janet Emig 4 genom synen att
beskriva och framhäva skrivprocessen som en undervisningsform, som bör utveckla
skrivandet. Denna teori om skrivundervisning innebar en konkurrens mot den
traditionella synen på att föreskriva hur elever förväntas kunna skriva (2014 s. 23). Ur
detta perspektiv förgrenades två olika skrivforskningsfält: det kognitiva 5 och det
socialt inriktade skrivforskningsfältet. Det kognitiva forskningsfältet, som har sina
rötter i psykolingvistisk forskning, fick stor betydelse för vidare forskning efter att
Linda Flowers och John R. Hayes 6 (1981 s. 170) kartlagt den kognitiva
processmodellen 1981, som klargör märkbara drag mellan lärande och skrivande.

Dartmouthkonferensen var startskottet för organisationen IFTE - International Federation for the
Teaching of English 1966. Avsikten med denna konferens var att prägla utvecklingen av undervisning i
engelska 20 år framöver (https://ncte.connectedcommunity.org/ifte/history).
4 Janet Emig rapporterar om sina studier som gjorts på high schoolelever i USA. Eleverna var
tillfrågade om att ge självbiografier om sina skriverfarenheter som var sammanställda med
ljudinspelning i närvaro av en undersökare. Baserade på hennes upptäckter, föreslår hon förändringar i
undervisningens upplägg och lärarnas fortbildning att lära ut. (Emig, Janet A (1971) Composing Processes
of Twelfth Graders).
5 Processer i hjärnan som aktiveras i samband med skrivande (Karin Wesslén, Processkrivande – en
etablerad metod på gymnasiet. 2000 s. 7).
6 Linda Flower - representant vid institutionen för engelska vid Carnegie-Mellon-universitetet och John
R. Hayes - representant vid institutionen för psykologi vid samma universitet grundlade tillsammans
framställningen av utarbetade protokoll för att studera sammanställda skrivprocesser 1981.
3

3

Figur 1. (Flower och Hayes, 1981 s. 170).

Den kognitiva modellen visar en skrivprocess som huvudsakligen utgörs av planning
(planering), translating (översättning) och revising /reviewing (bearbetning
/granskning) som innehåller kognitiva delprocesser, vilka sammanbinder till
uppgiftskontexten och skribentens långtidsminne med hjälp av pilar (1981 s. 369).
Monitorn som kopplas ihop med skrivprocessen fungerar som dess övervakare,
vilken betyder en stegvis progress, från en process till en vidare process (1981 s. 374).
I motsats till den klassiska retoriken, där skrivandet sker i en linjär produktorienterad
utveckling, visar denna modell att skrivandet består av olika delar och nivåer som är
sammankopplade.
I sina undersökningar kom Flower och Hayes att notera en skillnad mellan skribenter med
förmåga att skifta mellan de olika nivåerna samt med ett holistiskt förhållningssätt till hela
skrivuppgiften och svaga skribenter med svårigheter att växla mellan nivåerna och med ett
mer atomistiskt 7 seende på skrivuppgiften (Wesslén, 2008 s. 7).

Den socialt inriktade forskningens mål var undervisningsväsendet som inleddes på
1980-talet med fokus på elevernas skrivutveckling i en autentisk miljö. Meningen är
att ta hänsyn till den sociala omgivningen i klassrummet och motsätta den
traditionella, individfokuserade skrivundervisningen. Den social inriktade forskningen
bygger på bl. a. Lev Vygotskijs teori om lärmetoder i en social interaktion, där språk
och tanke fungerar centralt i lärprocessen och Michail Bachtins genreteori som
baserar sig på dialogiska relationer i sammanhang med vår existens, som i sin tur blir
märkbara i olika typer av texter, s. k. genre (Wesslén, 2008 s. 8). Poängen med den
socialt inriktade, eller med andra ord den sociokognitiva, forskningen är att den ” [...]
granskar [...] förutsättningarna för skrivande och intresserar sig för vad som sker både
mentalt och socialt när elever skriver” (Parmenius Swärd, 2008 s. 39-40).

3.1.1 Skillnaden mellan den traditionella, produktorienterade och den
processorienterade skrivpedagogiken
I föregående kapitel nämnde jag att den traditionella, produktorienterade
skrivpedagogiken handlar om att föreskriva hur elever förväntas kunna skriva,
konstruera grammatikövningar och välja modelltexter åt eleverna. Därmed har
elevens inflytande i skrivprocessen osynliggjorts. I den processorienterade
skrivpedagogiken är elevens inflytande i sitt skrivande en viktig komponent för att bli
Uppfattning, inlärning som gäller smådelarna, inte samspelet och helheten. synonymer.se
https://www.synonymer.se/sv-syn/atomistisk
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medveten om sin egen skrivutveckling. I den ingår i stället en processmodell som
består av åtta steg: pre-writing, som tidigare uteslutits i skrivundevisningen, writing,
responding, revising, editing, developing skills with the conventions of writing,
evaluating och post-writing (Nyström, 1996 s. 2). I processmodellen spelar
responding /respons i form av ett samarbete mellan lärare och elev samt elev och elev
en viktig roll i processkrivandet.
Det är inte endast processmodellen som skiljer sig från den produktorienterade
skrivpedagogiken, även aspekter på språket gör skillnad. Det formella språket i den
produktorienterade skrivpedagogiken enligt Nyström (1996 s. 2) betonas genom
ordval, rättstavning och meningsbyggnad, vilket inte är fallet i den processorienterade
skrivpedagogiken. I stället betonas textens helhet och funktion. Jag nämnde även i
föregående kapitel om att språk och tanke hänger samman i processorienterad
skrivning. Meningen är att tanken under skrivandet ska bli mer omfattande genom att
den bearbetas. Detta sker med social koppling mellan läraren och andra elever i ett
lagarbete eftersom man utgår ifrån att texten har ett antal mottagare. Man kan säga att
motsatsen sker i en produktorienterad skrivtext. I den är innehållet i stort sett redan
förberett. Man vet med andra ord redan vad texten ska handla om. Det enda som
fattas är att den ska fyllas med skribentens ord. På så vis blir arbetsprocessen en
enskild handling med en läsare, som med sannolikhet är läraren. Nyström (1996 s. 3)
tillägger att eleven får en objektiv roll i undervisningen medan läraren fungerar som
bedömare och kunskapsförmedlare, som reflekterar bilden av en hierarkisk
förmedlingssyn där läraren och läromedel förmedlar metakunskapen. ”Elevens roll i
skrivundervisningen har med en ny pedagogik förändrats till att vara mer aktiva och
ansvarstagande”, skriver Nyström (2000 s. 33–34). Eftersom samarbete och samtal
med andra skribenter är en förutsättning för processkrivande, så förmedlas
metakunskapen genom kommunikation och skrivande. Läraren har rollen att vägleda
och samtala med eleverna om deras texter, samt ge respons på deras utkast genom att
elever skriver i sina loggar om sina arbeten. På detta sätt hamnar eleven i en subjektiv
position i inlärningsprocessen. Det krävs då av läraren att den besitter hög
textkompetens och kan fastställa problem i texten och bestämma textens möjlighet att
utvecklas vidare. Dessutom måste läraren vara förberedd att förutse hur mycket
metakompetens eleverna behöver om skrivning i sitt skrivande och bestämma vad
som ska läras ut.

3.1.2 Processpedagogikens fyra skrivmetodiska inriktningar
Begreppet processpedagogik är inte enhetligt utan består ifrån början av fyra
metodologiska sammanhang som överlappar varandra, vilka Nyström har presenterat
i sin rapport Skrivandet, kursplanerna och läromedlen (1996 s. 3-4). Den expressiva
inriktningen var aktuell redan mellan 60- och 70-talen. Den innebär att ge skribenten
möjlighet att upptäcka sin egen kultur genom sitt eget språk för att kunna formulera
sina egna tankar och känslor. Den kognitiva inriktningen baserar sig på Linda Flowers
och John R. Hayes (1981 s. 365-387) teori om att språket är kopplat till
kunskapsutveckling. I fokus är vad som sker i skribentens hjärna när dess
problemlösande blir invecklat och särpräglat under skrivprocessen. För den
nyretoriska inriktningen står den antika retoriken i bakgrunden och är mer normativ
5

och formell än den expressiva inriktningen. Den bygger på en konstruktivistisk
kunskapssyn där skribenten leds till ett redan givet svar. Det centrala för den
nyretoriska inriktningen är att studera det kommunikativa sammanhanget mellan
individer, där olika delar ex. mottagare, syfte, textstrukturer, genre och konventioner
har betydelse (Nyström, 1996 s. 4). I den socialpsykologiska, eller med andra ord i den
sociala inriktningen, anses språket vara en social handling. I denna inriktning bildas
genrebegreppet till följd av uppfattningar som beror på sociokulturella faktorer.
Utifrån dessa skrivmetodiska inriktningar har skrivdiskurser utvecklats. Roz Ivanič
(2004 s. 225-242) redogör för sex skrivdiskurser i skrivundervisningen:
färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen,
diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen. Enligt henne skulle
mer medvetenhet om dessa skrivdiskurser göra nytta för lärare till följd av att kunna
kombinera dessa skrivdiskurser i skrivundervisningen. Jag går inte in vidare på vardera
diskurs utan tänker följande fokusera mig på det här arbetets utvalda skrivdiskurser.

3.2 Hur processdiskurserna framstår i gymnasiets kursplaner i
svenska
Vygotskijs tankar om språkutveckling spelade inte bara en stor roll för den socialt
inriktade forskningen, utan stärkte den processorienterade skrivpedagogiken i
allmänhet med sina tankar om att en dialog bildas genom att språk och tanke hänger
samman (Nyström, 2000 s. 18). Den processorienterade skrivpedagogiken fick effekt i
Sverige under 1980-talet efter att den uppmärksammats i samband med det
amerikanska projektet 'The Bay Area Writing Project' i Lärartidningen (Nordmark,
2014 s. 32) 1983. 'The Bay Area Writing Project' anses vara den processorienterade
skrivpedagagogikens ursprung (Nyström, 1996 s. 2). Det var främst John Dixon i
USA som drev forskning kring den processinriktade skrivpedagogiken framåt och de
pedagogiska ledarna James Gray och Mary K. Henly som höll skrivkurser i 'The Bay
Area Writing Project' (Palmér, 2013 s. 11). Även i England började den
processorienterade skrivpedagogiken visa sina framsteg via James Britton, en
förespråkare med ”pietistisk 8 syn på språkutveckling enligt vilken individen är aktiv
och inifrånstyrd och språket utvecklas i ett dialektiskt samspel mellan individen och
den yttre miljön (i motsats till en behavioristisk syn på individens lärande)” (Palmér,
2013 s. 11). Många skrivpedagogiska forskare i Sverige började intressera sig för och
uppmärksamma om detta projekt, som handlade om processorienterad
skrivpedagogik, vilket ledde till bl. a. lärarfortbildning och skrivkurser. Följande har
processorienterade tankegången, enligt Nyström (2000 s. 18), utvecklats till
skrivandets arbetsprocesser genom skrivstrategier, som idag finns angivna i
gymnasieskolans kursplaner i svenska.
•

•
8

Svenska, ämnets syfte: Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på
ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig
framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i
övrigt (Läroplan 11, s. 161).
Svenska, kurs 1: Grunderna i den retoriska arbetsprocessen (Läroplan 11, s. 162).

Pietistisk – påverkad av den schweiziska psykologen Jean Piaget (1896-1980).
6

•

Svenska, kurs 3: Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den
retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap
för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig
framställning (Läroplan, 2011, s. 176).

Palmér understryker även ”Den retoriska arbetsprocessen är ett annat
kunskapsområde som betonas i det nya svenskämnet, dels i utvecklingsmålen, dels i
den inledande texten om ämnets syfte” (2013 s. 43). Det synliggörs i ämnets syfte
• Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att
värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna
muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd
(Läroplan, 2011 s. 160).

I ämnets syfte ”genomföra […] skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte,
mottagare och kommunikationssituation i övrigt” framträder det funktionella
perspektivet på skrivande (Palmér, 2013 s. 43). Detta kan relateras till
genrepedagogikens systemisk-funktionella grammatik 9 som underlag, vilket synliggörs
i kapitel Genrepedagogikens funktion och användbarhet, vars tolkning av genre
kopplas ihop med gymnasiets läroplan i svenska i samband med att eleven ska
utveckla ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i
skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier” (Läroplan, 2011 s. 161).
Vid ovanstående punkt ”värdera andras […] texter samt bearbeta sina egna muntliga
framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd” (Läroplan, 2011 s.
160) ges även ett kännetecken på att processdiskursen finns i bakgrunden, genom att
förtydliggöra kamratbearbetning som är en central del i processdiskursen. I
kursplanens centrala innehåll och i kunskapskraven i svenska, framstår tydligt att det
är den berättande, den utredande, den vetenskapliga men framförallt den
argumenterande texttypen som är favoriserade, trots att skrivundervisningen kan
bestå av andra texttyper (Palmér, 2013 s. 45).
•
•
•

•
•

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i
skönlitteratur och teater samt i film och andra medier (Läroplan, 2011 s. 162).
Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text (Läroplan,
2011 s. 162).
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är
sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte,
mottagare och kommunikationssituation (Läroplan, 2011 s. 164).
[…] Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. […] (Läroplan,
2011 s. 169).
Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig
karaktär (Läroplan, 2011 s. 176).

Definitionen 'typer av texter' tyder på att genrepedagogiken satt sina spår i
kursplanerna. För att avgränsa homogeniseringsbegreppet genre, har forskare
Systemisk-funktionell grammatik fokuserar på språk och kontext, språket som verktyg för
kommunikation och grammatik som betydelseskapare (Johansson & Sandell Ring, 2015).
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framlagt olika genredefinitioner. Sedan har en huvuddefinition lyfts fram i
kursplanerna med en beskrivande form, närmare bestämt vilken typ av text det gäller.
De typer av texter som anges i gymnasiets kursplan för svenska är argumenterande,
berättande, utredande texter samt texter av vetenskaplig karaktär. Ann-Christin
Randahl (2014 s. 33) betonar, genom att hänvisa till Catharina Nyströms avhandling
Gymnasisters skrivande (2000), att det finns en översikt över ett genrelandskap, som
används i svenskämnet, som utgörs av ”narrativa texter, utredande och
argumenterande texter samt faktaredovisningar av typen bokrecension eller olika slags
litteraturredovisningar. Här nedan ser vi ett exempel på att begreppet genre inte
definierats annorlunda i kursplanen, eftersom prosa, lyrik och dramatik är fasta
begrepp med tydliga avgränsningar, som är klassifierade som genre inom
litteraturvetenskapen.
•

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa,
lyrik och dramatik (Läroplan, 2011 s. 176).

Undantagsvis genre inom litteraturvetenskapen, så är genre inget enhetligt begrepp i
skolundervisningen. Därför kan tolkningen av genre leda till ifrågasättande, vilket
kommer att upplysas mer om i kapitlet Genre – ett mångtydigt begrepp.

4. Metod
4.1 Val av metod
Det metodiska arbetet, som jag har valt för mitt arbete, är en systematisk
litteraturstudie som beskrivs av Eriksson Barajas m. fl. (2013). Litteraturstudien ska
behandla två olika skrivdiskurser och deras metoder på djupet med hjälp av befintlig
forskningslitteratur. Den består av forskningsartiklar, doktorsavhandlingar, samt
forskningsbaserad utbildningsvetenskaplig litteratur. För att få veta varför
skrivprocesser uppstått, beprövats och använts, har jag sökt efter information om vad
tidigare forskning har haft för betydelse för skrivutvecklingen i svenskundervisningen
för att förstå innebörden av skrivprocessernas betydelse.

4.2 Etiska överväganden
Det är viktigt i en systematisk litteraturstudie att följa etiska aspekter så som
objektivitet, trovärdiga och etablerade källor, samt redovisning av all litteratur som
användes i studien. Det är därför betydelsefullt att vara objektiv i urval och filtrering
av sökresultaten och inte i förhand utesluta vissa författare, teman eller källor
respektive förlag. Jag använder mig bara av böcker, artiklar eller dissertationer som
listas i etablerade databaser samt forskare respektive författare, som är välkända inom
området eller som har granskats av sakkunniga inom samma ämnesområdet. Den
valda litteraturen följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002 s. 5)
förespråkar med tanke på forskningskravet och individskyddskravet. Den utvalda
litteraturen i litteraturstudien innehåller endast vetenskapliga artiklar, dissertationer
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och böcker, som kvalitetsgranskats av en etisk kommitté före publicering av erkända
förlag, vetenskapliga institutioner och statliga myndigheter.

4.3 Sökord och urval
För att kunna analysera vetenskaplig fakta och hitta svaren på mina frågeställningar
letade jag i bibliotekskataloger och biblioteksdatabaser ex. DiVA, Libris och Summon
(via Högskola Dalarnas bibliotekssida) och använde mig av forskarinformation
utgiven av Skolverket och Skolinspektionen. Nyckelorden, som jag har använt, var:
genrepedagogik, processkrivning, skrivprocesser, genre, skrivutveckling,
skrivundervisning och Sydneyskolan. För att filtrera bort träffar, som inte hjälpte att
svara på mina frågor, läste jag abstracten, i vissa fall innehållsförteckningar och
utvalda kaptitel för att kunna välja ut, respektive välja bort artiklar, avhandlingar och
böcker. Efter att ha bearbetat det första urvalet gick jag vidare och letade efter
källorna som användes i dessa publikationer för att få ännu mer detaljerade
forskningsresultat. Alla referenser fanns inte i bibliotekskatalogen, därför letade jag
även på google efter publikationerna som har angetts i de artiklar som jag redan har
studerat. Fördelen med denna metod var att jag även hittade engelskspråkiga
publikationer i ResearchGate, som jag annars inte hade fått tag på i DiVA, Libris eller
Summon.
Eftersom jag hela tiden har valt bort källorna, som inte hjälpte mig vidare, så finns
dessa titlar därför inte heller i min resultatlista eller källförteckning.

4.4 Sökningen resultat
Sökprocessen som beskrevs ovan gav träffar av olika slag. Dels artiklar och
dissertationer, dels hela böcker. Jag håller mig med några undantag till artiklar och
dissertationer, som ett primärt urval och använder böcker för att komplettera de
beskrivna artiklarna, samt för att fylla på med information om hur genrepedagogik
och processkrivning fungerar i teorin, vilka är omfattande. Alla träffar finns i
referenslistan, men jag vill koncentrera mig på följande texter i min
resultatpresentation- och diskussion, grupperad efter diskurs. Efter varje referens
finns en kort beskrivning varför jag valde texten och vad den handlar om.
Litteratur om genrepedagogik:
•

Holmberg, Per (2012). Skolskrivande, genre och register: En jämförelse
mellan två systemisk-funktionella kontextmodeller. I: Thomas Hestbæk
Andersen och Morten Boeriis (red.). Nordisk socialsemiotik: pædagogiske,
multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger. Odense: Syddansk
Universitetsforlag, s. 221-245.
I denna artikel jämförs genremodellen med registermodellen. Den tar upp
modellernas tillämplighet i forskning om skrivande i skolan. Holmberg lyfter
fram hur teorin erbjuder två olika modeller för att relatera text och kontext,
som bidrar till att forma olika slags kunskap om skolskrivande som följande
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•

•

•

får olika didaktiska konsekvenser. Jag har valt denna artikel därför att den
synliggör problem med modellernas struktur. Jag har kunnat dra nytta genom
att få kunskap om kritik som riktats särskilt mot genrestrukturen.
Holmberg, Per (2008). Genrepedagogik i teori och praktik. I: Palm, R. m.fl.
(red.) Svenskans beskrivning 30, Stockholm: Institutionen för svenska språket, s.
123–132.
I denna artikel tar Holmberg upp den nyretoriska och den genrepedagogiska
definitionen av genre. Med andra ord hur genrebegreppen skiljer sig åt som
framställningsformer, samt hur typer av texter, textdrag eller textaktivitet kan
klassifieras. Artikeln tar även upp hur lärares klassrumspraktik kan
åskådliggöra olika skrivpdagogiska teorier, och ingick som material i TOKISprojektets 'Text och kunskapsutveckling i skolan'. Denna artikel fick jag
användning av för att kunna förtydliga olika tolkningar av genrebegreppet.
Den gav mig viktig information om varför genre inte ska förstås som ett
enhetligt begrepp.
Humphrey, Sally och Macnaught, Lucy (2011). Revisiting joint construction in
the tertiary context. I: Australian Journal of Language and Literacy, vol. 34, No. 1,
Sydney: University of Sydney, s. 98–116.
Denna artikel tydliggör progressen av en gemensam textkonstruktion i
Sydneyskolans genrepedagogik genom att analysera de olika stöttande fasernas
upplägg 'stages' som lärare och studerande ska genomgå. Argument för och
emot lärarledda, gemensamma textkonstruktioner framhävs för att lyfta fram
en effektiv stöttning för en självständig och kreativ kontroll av genre.
Kritiken, som tas upp i denna australiska artikel, var intressant i det avseendet
för att få en uppfattning om forskares syn på genrepedagogik i ett annat land
och kunna jämföra kritik med svenska forskares studier.
Johansson, Britt och Sandell Ring, Anniqa (2015). Låt språket bära:
Genrepedagogik i praktiken. Stockholm. Hallgren & Fallgren Studieförlag.
Eftersom jag är ute efter att veta hur genrepedagogik fungerar i teorin och
binda samman den med lärarens praktik, så har denna bok grundlagt mycket
information om hur läraren kan få stöd i arbetet med texters olika syften,
uppbyggnad och språkliga drag. Till följd av lärarens sätt att ge
skrivpedagogisk stöttning, utvecklar eleverna både språk och ämneskunskaper
på olika nivåer, vilket är en viktig poäng i mitt examensarbete.
Kuyumcu, Eija. (2013). Genrebaserad undervisning som pedagogiskt
utvecklingsarbete. I: Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan
3/2013. (pdf-dokument). Hämtad från
http://www.skolporten.se/app/uploads/2013/05/Undervisning_Larande_nr
3_2013.pdf. Hämtat 4 december 2017.
Denna artikel beskriver ett projekt om hur en skola ska lyckas använda sig av
ett förändrat arbetssätt, genrepedagogik, som ska höja eleverna
kunskapsnivåer. I denna undersökta skola genomfördes
klassrumsobservationer, intervjuer och en enkätstudie för att kunna utvärdera
utvecklingen av de genrepedagogiska delarna. Detta hade betydelse i mitt
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arbete för att, i kombination med Kuyumcus andra artikel, Utvärdering av
Knutbyprojektet, ge mig en överblick hur utvärderingen genomförts, vilka
metoder som användes och vilket resultat som presenterades.
Kuyumcu, Eija. (2011). Utvärdering av Knutbyprojektet: Genrebaserad undervisning i
en F-6-skola. Stockholm: Utbildningsförvaltningen Stockholms stad.
För mitt examensarbete har denna artikel en särskild betydelse eftersom dess
undersökningar visar vilken förändring, effekter och följder, som en
genrebaserad undervisning kan framkalla under en viss undersökt tidsperiod i
närvaro av skolans lärare och elever i praktiken, samt hur lärare kan integrera
sig med genrepedagogik, utföra skrivundervisningen och vilka teoretiska
brister, som finns med i denna skrivdiskurs när den används i praktiken.
Denna utvärderingen är ett sätt att belysa tillämpbarheten av den
genrebaserade undervisningen, eftersom det även finns en del kritik mot
genremodellen bland en del forskare (bl.a. Ivanič, 2004, Hertzberg, 2006;
Liberg, 2009).
Liberg, Caroline (2008). Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv. I: Päivi
Juvonen (red.). Språk och lärande, skriftserie 22. Uppsala: ASLA.
Denna artikel handlar om att sätta in genrepedagogiken i ett didaktisk
perspektiv genom att presentera olika sätt att se på språk och
språkundervisning. Liberg lyfter fram språkdidaktiskt kritiska tillfällen i
undervisningen och uppmärksammar om genrepedagogikens funktion i en
språkbaserad ämnesundervisning resp. en ämnesbaserad språkundervisning.
Jag har valt ut denna artikel därför att Liberg tar upp kritiska synvinklar med
genrepedagogik och belyser om i vilka avseenden den visar sig vara mer eller
mindre användbar med hänsyn till didaktiska perspektiv och
språkundervisning. Liberg berör den kritiska ståndpunkten om risken med
instrumentalisering av skrivundervisningen medan didaktiska frågor om
innehåll och undervisningsformer som kan falla i glömska, vilket utgör en
värdefull information i mitt examensarbet e.
Nyström, Catharina (2000). Gymnasisters skrivande: En studie av genre, textstruktur
och sammanhang. Diss. Uppsala: Uppsala universitet.
I denna dissertation belyses vilka slags texter gymnasisterna skrev och hur
dessa kunde beskrivas utifrån ett genreperspektiv, men också för hur de
textinterna sammanhangen varierade utifrån genre. Genreperspektivet är
högst intressant i mitt examensarbete med tanke på att genre är ett dynamiskt
begrepp, vars förhållning till läroplanen tas upp, samt den sociokulturella
drivkraften som genre utlöser för elevernas utveckling i sitt textarbete genom
att den genrekunskap förstärks i en grupp inom samma ämnesområde.
Parmenius Swärd, Suzanne (2008). Skrivande som handling och möte –
gymnasieelever och skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet.
Diss.I: Malmö Studies in Educational Science No 42. Malmö: Holmbergs Malmö.
Denna dissertation belyser hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter,
tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägger hur villkoren för
skrivandet återverkar på elevers självbild med hänseende till skrivande. Jag har
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valt denna dissertation eftersom den tar upp det sociala samspelet för att
kommunikationen ska fungera, vilket har betydelse för genre.
Litteratur om processkrivning:
•

•

•

•

•

Dysthe, Olga och Herzberg, Frøjdis m.fl. (2011). Skriva för att lära: Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Denna introduktionsbok visar att skrivandet är ett viktigt redskap för lärande
och tankeutveckling. Den introducerar i olika sätt att läsa och föra
anteckningar, olika skrivstrategier. Innehållet ger vägledande och rådgivande
inslag om hur läraren kan få stöd i sin skrivundervisning. Likt genrepedagogik,
har jag avsikt att beskriva processkrivningens funktion och användbarhet i
teorin och använder därför vissa delar av denna bok som teoretisk grund.
Ivanič, Roz. (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. I: Language
and education, vol 18, nr 3. Lancaster: Lancester University s. 220-245.
Denna artikel handlar om värderingar och uppfattningar om vad skrivande är,
hur det ska bedömas och hur man lär sig att skriva. Det handlar också om
hur lärare undervisar i skrivande. Eftersom den tar upp processdiskursen och
hur den fungerar i praktiken, synliggörs förvarningar om att läraren ska finna
en balans i i undervisningen för att undvika risktaganden, som jag valt denna
belysa om.
Palmér, Anne (2013). Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner:
Genre, kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser. I: Svenska i
utveckling Nr. 26. FUMS Rapport nr. 227. Uppsala: Uppsala universitet.
I denna dissertation undersöks två olika läroplaner och nationella prov i
svenskämnet. Palmér tar upp genrediskursen, processdiskursen och diskursen
om sociala praktiker, samt undersöker deras inflytande i läroplanerna och de
nationella proven i gymnasieskolan. Den här artikeln är ett intressant val
därför att den beskriver både genre- och processdiskursernas uppkomst, tar
upp viktiga punkter som utmärker diskurserna samt framlägger kritiska
synpunkter.
Strömqvist, Siv (2007). Skrivprocessen. Malmö: Studentlitteratur.
I denna bok betonas att skrivande är en process och att all skrivundervisning
bör utformas utifrån denna insikt. Processen innebär ett elevaktiverande och
språkutvecklande arbetssätt oavsett ämne och skolnivå. Eftersom den
beskriver processkrivning i både teori och praktik, finner jag att den ger lärare
grundläggande information om funktion och användbarhet som synliggörs i
mitt examensarbete.
Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivläranden: En
praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Diss. Stockholm:
Stockholms universitet.
I denna dissertation analyseras faktorerna som ligger bakom framgångsrikt
läs- och skrivlärande och de pedagogiska förutsättningarna som främjar
reflekterande didaktiska färdigheter, med fokus på elevernas utveckling av läsoch skrivförmågan. Jag valde ut Tjernbergs artikel med studier med tanke på
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hennes inflikar med synpunkter på en balanserad skrivundervisning, där
processkrivande i sammanhang med skrivrespons, responssamtal och
elevrespons ska bidra till att utveckla elevens skrividentitet.
Wesslén, Karin (2008). Processkrivande – en etablerad metod på gymnasiet? I:
Svenska i utveckling Nr. 24. FUMS Rapport nr. 225. Uppsala: Uppsala
universitet.
I denna artikel gör Wesslén en enkätundersökning där hon försöker komma
fram till hur mycket tid elever spenderar på skrivande i klassrummet och hur
de använder sig av strategier inom processkrivning. Artikeln belyser även
lärarnas roll i processen i samband med deras sätt att lära ut processkrivning i
praktiken, vilket bidrog till att den valdes ut i mitt examensarbete.

5. Resultat
5.1 Genre - ett mångtydigt begrepp
I samband med svenskämnets arbetsmoment i skolan kan begreppet genre och dess
betydelse vara svår att definiera entydigt, eftersom den används på olika sätt i olika
sammanhang. Inom den traditionella litteraturvetenskapen används begreppet för att
kategorisera efter de tre grundgenrerna lyrik, dramatik och epik, vilket kan bli
komplicerat i svenskämnets skrivundervisning där begreppet genre används i
betydelsen av typ av text, ex. recensioner, insändareartiklar m.m. (Parmenius Swärd,
2008 s. 47). Inom språkvetenskapen delas genrer in i: berättande, faktatext och
argumenterande, vilket också är otydligt i skrivundervisningen p.g.a. att en text kan
tillhöra flera genrer. Begreppet genre används ofta i olika vetenskapliga sammanhang
och genrens beskrivning diskuteras av många forskare. Inom tillämpad
språkvetenskap finns tre olika traditioner: den systemiskt-funktionella lingvistiken där
forskningen fokuseras på faktaskrivande och skrivande i naturvetenskapliga ämnen,
fackspråkforskningen där discourse community 10 ligger till grund och textens
kommunikativa mål i samma genre är väsentlig, samt nyretorik där studier av
skrivande och skrivundervisning är central och understryker genrers dynamiska drag
(Nyström, 2000 s. 28). Inom litteraturvetenskapens receptionsforskning uppfattar
Hans Robert Jauss 11 genre som sociala företeelser som är bundna till sätt att fungera i
livssituationen medan Carolyn R. Miller12 utifrån ett lingvistiskt synsätt representerar
den nyretoriska skolan, som sammanbinder en dialogisk syn på språkutveckling och
lärande (Parmenius Swärd, 2008 s. 47–48). Detta innebär att man kan tyda
situationskontexter till följd av att tolka ”sociala och semiotiskt medierande
handlingar 13 i återkommande situationer och kulturella sammanhang” (Parmenius
Discourse community – diskursgemenskap: En grupp av människor som har gemensamma
kommunikativa mål och därmed en genremässig gemenskap (Catharina Nyström Gymnasisters skrivande
2000).
11 H R Jauss 1921-1997. Litteraturvetare i Västtyskland/Tyskland och en av grundarna av
receptionsestetik.
12 Carolyn R. Miller är professor i retorik och teknisk kommunikation vid North Carolina State
universitetet, USA.
13 ”sociala och semiotiskt medierande handlingar”. Hur människor kommunicerar/förmedlar budskap
med hjälp av olika tecken.
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Swärd, 2008 s. 48). I detta förväntas ett socialt samspel för att kommunikationen ska
fungera, d.v.s. att det finns en gemensam kod, en samling av normer, som förmedlas
mellan sändare och mottagare. Genom konventionella språkdrag kopplas varje genre
samman med en bindande textstruktur (Parmenius Swärd, 2008 s. 48). Catharina
Nyström påpekar dessutom på den sociokulturella drivkraften som är ”avgörande i
förvärvandet av kunskap” (2000 s. 28). Med andra ord förstärks genrekunskap i en
grupp inom samma ämnesområde. En sociokulturell identitet skapas i gruppen i
samband med att lära in genrer. Begreppet genre kan avrundas med att den har
genomgått en dynamisk och föränderlig utveckling i motsats till att bli en stabil
formenhet (Nyström, 2000 s. 27).
Nu kan vi dra slutsatsen att en homogen definition av begreppet genre ännu inte
finns. Frågan är hur vi förklarar definitionen av ett genrebegrepp i skolans
skrivundervisning? Hur avgränsar vi definitioner av genrebegreppet? I skolans alla
ämnen brukar genrerna: den berättande, beskrivande, instruerande, förklarande och
argumenterande mer eller mindre förekomma (Liberg, 2008 s. 12). I läroplanen i
svenska står det att eleven ska utveckla ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska
och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier”
(Läroplan, 2011 s. 161). Eftersom detta begrepp definieras på olika sätt, kan följden bli
en svårighet att tolka läroplanen, vilket jag nämnde i föregående kapitel Hur
processdiskurser framstår i gymnasiets kursplaner i svenska. Nyström argumenterar för ”ett
dynamiskt och kommunikativt genrebegrepp i skolkontexten” (2000 s. 29–30), men
det måste anpassas efter de kommunikativa målen i skolskrivandet. Hon menar att
avgränsningen måste göras från närliggande begrepp för att kategorisera genre som
ett homogeniseringsbegrepp 14. Hon föreslår exemplen: texttyp, register och diskurs.
Av dessa tre begrepp är texttyp i relation till genre relevant att diskutera i skolkontext,
eftersom delar av flera olika texttyper kan finnas i en hel text som står för en särskild
genre. Parmenius Swärd förhåller sig till ′skrivsätt′ efter Berges förslag ′skrivmåte′ i
norskämnets skrivaktiviteter ”Skrivsätt (skrivmåte) är egentligen en beskrivning av
den typ av skrivhandlingar som leder till texter som är resultatet av elevers faktiska
uppgiftslösning” (2008 s. 50). Vid det här läget kan vi lägga märke till att
uppfattningar om genreteorier skiljer sig mycket åt, trots att de är likartade genom att
de betonar skrivandets och lärandets sociala sätt, men att det enligt Per Holmberg
(2008 s. 2) finns olika gränssnitt mellan social kontext och text. Både nyretorik och
genrepedagogik, även kallad Sydneyskolan, är två genrepedagogiska teorier som
arbetat för att klarlägga begreppet genre för att fungera som vägledning i den samtida
skrivpedagogiken i skolor. De framförallt utmärkande dragen mellan nyretorikens och
genrepedagogikens genredefinition, synliggörs genom att Sydneyskolan avgränsar
tydligast med ′textdrag′ för olika texttyper. Holmberg beskriver textdrag genom ”att
ringa in ett antal grundläggande framställningsformer: beskrivning, berättelse,
återberättelse, förklaring, ställningstagande och instruktion” (2008 s. 2). Detta kan
förstås som en kollektion av närliggande texttyper som kategoriseras enligt
vetenskapliga kriterier. Ex. kan referat kategoriseras under återberättelse. Kriterierna
för avgränsningarna beror på i vilket sammanhang texten relateras till; d.v.s. textens
syfte och funktion med hänsyn till strukturella, lexikaliska och grammatiska
kännetecken. Till skillnad från Sydneyskolan avgränsar nyretorik social kontext och
14
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text, som tidigare nämnt, genom sociala handlingar i återkommande situationer och
kulturella sammanhang. Avgränsningarna sker med andra ord genom typer av texter:
”t. ex. signalement, kåseri, polisrapport, expertkolumn, insändare, recept etc.”
(Holmberg 2008 s. 2). Holmberg föredrar att kalla Sydneyskolans genrebegrepp för
textaktiviteter (TA) för att avskilja från är den nyretoriska innebörden av 'genre' (2008
s. 3). Han nämner tre skillnader
1.
2.
3.

En TA återkommer i olika slags situationskontexter, medan genre är mer bunden till en
viss slags social situation.
TA realiseras typiskt i en textdel, medan genre betecknar hela texter.
TA har typiskt en mer fast makrostruktur, d.v.s. den är ”staged” 15, medan det är
betydligt svårare att generalisera om strukturen för t. ex. insändare (2008 s. 3).

Genom att övergå från att forskare har markerat skillnader mellan Sydneyskolans och
nyretorikens tolkningar av begreppet genre, vill jag härmed komma närmare in på vad
forskare säger om användningen av genrepedagogik i skrivundervisningen.

5.2 Genrepedagogikens funktion och användbarhet
Den viktigaste målsättningen för genrepedagogiken är att skapa medvetenhet om
olika genrer. Det sker genom att grundlägga kunskap om genre i undervisningen för
att åstadkomma en utveckling av skrivförmågan. Eleverna besitter redan en
omedveten genrekompetens som präglas av deras uppväxt i samband med sociala
situationer. Denna kompetens av genrer kan genom vägledande genrekunskap och
dess språkmönster kunna göra eleven medveten om syftet med en text och dess språk
och struktur. För att visa hur mönstren lärs in i ett sammanhang s.k. en kontext, har
jag lagt in Roses ′top down′-perspektiv.

Figur 2. (Johansson & Sandell Ring, 2015 s. 26).

De här modellen visar hur man kan dekonstruera, d.v.s. ta isär delar av texten och
stegvis studera och samtala om varje del enskilt för att få fram hur de medverkar till
textens syfte. Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring framhäver ”Genrepedagoger
menar att en medveten kunskap om hur språket fungerar i olika sammanhang
underlättar för eleverna att lära sig språket och att lära sig på språket” (2015 s. 26).
Genom att upptäcka mönster i modelltexters delar utvecklas ett gemensamt språk i
”Med ”staged” avses den funktionellt motiverande makrostruktur som enligt Sydneyskolan är det
textdrag som tydligast sklijer den ena genren från den andra (Holmberg, 2008).
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klassen, s.k. metaspråk, d.v.s. att tala om språk på ett gemensamt språk. På så sätt får
eleverna engagera sig stegvis i både textens struktur och språkliga drag.
Kommunikationens syfte, oavsett i skrift eller tal, vägleder valet av genre. För att
realisera syftet med en text används olika genres språk och struktur som ett
hjälpmedel åt talaren eller skribenten. ”När vi ska skriva och tala väljer vi de språkliga
mönster som passar bäst för syftet med det vi vill framföra, med situationen vi
befinner oss i, ämnet vi talar eller skriver om och den mottagare vi har” (Johansson &
Sandell Ring, 2015 s. 25). Det ämnesspecifika språket i skolans traditionella
undervisning sker i kontakt med läroböcker och på tavlan, men för att underlätta
inlärningen av det ämnesspecifika språket genom den genrepedagogiska diskursen,
förklaras begrepp stegvis för att utveckla elevernas vardagsspråk till ett
kunskapsrelaterat skolspråk.
Genrepedagogiken består av tre ben enligt figuren nedan som är uppdelade i
Vygotskijs teori om lärande, Hallidays teori om språk och systemisk-funktionella
grammatik, samt Martin och Rotherys skolgenrer och cykeln för undervisning och
lärande (2015 s. 28).

Figur 3. (Johansson & Sandell Ring, 2015 s. 28).

Ben 1. Teori om lärande bygger på begreppet ′stöttning′ (scaffolding 16), vilket
beskriver lärarens funktion i elevernas inlärningsprocess. Grundidén är att eleven ska
lära sig så mycket som möjligt på egen hand, men för att lyckas, beror det på lärarens
stöttning (Johansson och Sandell Ring, 2015 s. 29). Denna grundidé om stöttning
bottnar i Vygotskijs sociokulturella teori om ′zonen för närmaste utveckling′ (Zone of
Proximal Development) som avser hur mycket man kan utföra med eller utan
stöttning av en erfaren individ (Johansson och Sandell Ring, 2015 s. 29-30).
Undervisningen sker i lärandets fyra zoner som definieras av hög eller låg stöttning
och hög och låg kognitiv utmaning. Med låg utmaning och stöttning hamnar eleven i
utråkningszonen. Får eleven hög stöttning, men för låg kognitiv utmaning, lämnar
den aldrig sin trygghetszon. Ställer man eleven inför höga kognitiva utmaningar utan
att ge stöd, så riskerar den att bli frustrerad.

Betyder byggnadsställning, men översatt till stöttning (Britt Johanssons och Anniqa Sandell Ring
2015).
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Figur 4 (Gibbons, s. 34).

Den sista möjliga kombinationen är den viktigaste zonen, dit vi vill nå fram med
eleven. Ger läraren både hög kognitiv utmaning och samtidigt hög stöttning, är eleven
i den zonen som den lär sig mest. Det vill säga att eleven måste ständigt utmanas och
stimuleras, samtidigt som läraren intar rollen som vägledare i interaktionen. Detta kan
ses metaforiskt med tanke på ′scaffolding′ som är ett begrepp för byggnadsställning
(Johansson och Sandell Ring, 2015 s. 29). Läraren fungerar som en byggnadsställning,
som ger eleven möjlighet att bygga upp sina kunskaper.
Ben 2. Utmärkande för Sydneyskolans genrepedagogik är att man introducerar olika
varianter av systemisk-funktionell grammatik som ett metaspråk för skolans
textsamtal (Holmberg, 2008 s. 2). Denna teori om språk handlar om hur språk lärs in i
en social kontext, som bygger på Michael Hallidays sociosemiotiska språkmodell där
språket är en social konstruktion. Den upplyser om att språket är ett system av tecken
som människor kommunicerar med. På så sätt framställer människor detta system för
sociala syften i en social omgivning. Hur språk utvecklas beror på de sociala
sammanhangen som människor kommer i kontakt med. Meningen med grammatiken
är likaså att skapa betydelse som den ger uttryck för betydelse. Johansson och Sandell
Ring tillägger ”Genrepedagogik handlar inte om att lära in regler för att uppnå
språkriktighet utan bygger på ett funktionellt förhållningssätt till grammatik” (2015 s.
226). Får eleverna möjlighet att arbeta med språkets olika enheter, så upptäcker de
deras betydelseskapande funktion. Med andra ord kan eleverna fundera över vilka ord
som passar bäst i ett språk samt hur de ordnas för att få fram syftet med
kommunikationen. För att läsa mer om Hallidays sociosemiotiska språkmodell,
hänvisar jag till kapitel 8 i Britt Johanssons och Anniqa Sandell Rings Låt språket bära
(2015 s. 227 ff.).
Ben 3. Martins och Rotherys teori om ′cirkelmodellen′ eller ′cykeln för undervisning
och lärande′ (The Curriculum Circle/The Teaching Learning Circle som är uppdelad i
fyra faser (Johansson & Sandell Ring, 2015 s. 30). Dessa fyra faser ingår i ett kretslopp
som visar en fortlöpande interaktion mellan undervisning och utvärdering. Elevernas
arbetsmoment i arbetsprocessen anpassas efter deras olika genrekunskaper som beror
på hur mycket de förstår av ämne och text. Moment kan utelämnas, läggas till eller
alla moment kan arbetas igenom helt och hållet i denna modell. Nya kunskaper ska
byggas upp genom språket, förståelse för det inlärda och inlärningsprocessen ska
skapas och reflekteras över. Pauline Gibbons (2016 s. 128) presenterar fyra steg. I steg
1 är textens innehåll central och målet är att bygga upp fältet genom att eleverna läser,
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lyssnar, talar och antecknar för att få nog med ämneskunskap och sedan kunna skriva
om det. I steg 2 står textens funktion och form i centrum. Genren ska modelleras
eller dekonstrueras, d.v.s. att eleven ska lära känna texttypens syfte, struktur och
språkliga kännetecken. I steg 3 sker ett samarbete mellan lärare och elever att få ihop
den gemensamma konstruktionen av en text. Här är skrivprocessen central, d.v.s. hur
en text ska skrivas, och samtalet om innehållet och genres språkliga egenskaper. I steg
4 får eleverna göra en individuell konstruktion, där de skriver egna texter med lärarens
stöttning, vilket sker efter elevernas behov.

Figur 5. (Johansson & Sandell Ring, 2015 s. 31).

Det är tänkt att denna modell ska falla in naturligt i undervisningen och vara en
förutsättning i det språk- och kunskapsutvecklande göromålet i varje skolämne.
Vikten läggs på språkliga aspekter för att elever ska utveckla sin språkförståelse, och
sätta det i ett sammanhang till följd av att använda sina kunskaper i det verkliga livet.
Gibbons (2016 s. 139) framhåller att cirkelmodellen kan anpassas för även yngre
åldrar och elever med svenska som andra språk.

5.2.1 Risker och utmaningar med genrepedagogik
Man kan fråga sig varför genrepedagogiken har fått en sådan betydelse i dagens
skrivundervisning. Per Holmberg framhäver främst orsaken ” […] för att tackla
pedagogiska frågor som blir akuta i klassmässigt eller etniskt segrerade samhällen”
(2012 s. 239). Systemisk-funktionell teori är framtagen för att satsa på förbättringar i
skrivundervisningen. Genrepedagogik beskrivs som ett typiskt fall där teoriutveckling
tagit fart i samband med att skolans praktik har fått möta utmaningar. Efter att
genrepedagogiken började användas med framgång i australiensiska skolor på 1980talet, spreds den i skolutvecklingsprojekt både i Sverige och i världen. Det blev allt
viktigare att framhäva flerspråkiga elevers möjligheter att utvidga sitt personliga
berättande med en ” […] repertoar av olika skriftspråkliga framställningsformer […] ”
(Holmberg, 2012 s. 239). Trots genrepedagogikens aktningsvärda inflytande som
undervisningsmetod, finns risker enligt Caroline Liberg ” […] att läraren tappar det
breda perspektivet” […] (2008 s. 21) på de didaktiska frågorna om innehåll och
undervisningsformer när den fokuserar sig för mycket på metoden. Hon varnar för
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att använda sig för mycket av genrepedagogiken och på så sätt instrumentalisera
metoden i sin undervisning. Det är därför viktigt att hålla balansen mellan
ämnesbaserad språkundervisning och språkbaserad ämnesundervisning.
”Språkbaserad ämnesundervisning har andra ämnen som sitt centrala innehåll medan
genrepedagogiken som är en ämnesbaserad språkundervisning har språket som sitt
centrala innehåll”, framhåller Liberg (2008 s. 21). En ämneslärare borde kunna söka
stöd hos en svensklärare eller en svensklärare som andra språk, ifall den saknar den
språkliga kompetensen. Särskilt läggs vikt i naturvetenskap där genrer verkar som
grundläggande och centrala i ämnet. Enligt Liberg finns undersökningar av de
naturvetenskapliga genrernas utvecklingstendenser, som visar hur man kan
genomföra naturvetenskapliga texter utifrån genrernas domän (2008 s. 12).

Figur 6. (Liberg, 2008 s. 12).
Kritikerna menade att för stor tonvikt lades vid berättande skrivande och vid expressiva drag.
Forskningen har prioriterat faktaskrivande och skrivande i naturvetenskapliga ämnen. Tanken
bakom detta är att den naturvetenskapliga diskursen inte kan förvärvas utan måste läras in”
(Nyström, 2000 s. 28).

Eftersom genrepedagogiken motsvarar den ämnesbaserade språkundervisningen,
borde den därför vägas upp med andra didaktiska metoder.Det finns en tveksamhet i
vilket omfång ”[…] skolan utvecklar en genrekompetens för något annat än
skoluppsatser”, understryker Lennart Hellspong och Per Ledin (1997 s. 28). Skolan är
till en början den plats där eleverna bekantar sig med texter i läroböckerna, som ofta
behandlar sina ämnen i stor omfattning och kringgår sakprosans lämpliga egenskaper
och förutsättningar. Eftersom textsorter hämtas i form av förlagor och skrivs i
skolans miljö, är det problematiskt att kunna efterlikna en äkta skrivsituation likt
näringsverksamheternas, där verklighetsbaserade textsorter finns till förfogande.
Hellspong och Ledin (1997 s. 29) ser det som angeläget att skolan främjar inlärningen
om prosans olika former för att utveckla elevernas läsförståelse, i stället för att lägga
för stor vikt på pedagogiska texttyper i undervisningen. För att öka elevernas
genrekompetens är det därför viktigt att förlagor binds samman med sociala
omgivningar i motsats till formella framställningsmönster (Hellspong & Ledin, 1997 s.
29). Med hänsyn till språkundervisningen är det viktigt att förlagorna motsvarar
verkligheten med tanke på vårt mångkulturella samhälle, där genrenas normer
förändras beroende på kultur.
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Eija Kuyumcu (2013 s. 20) anser att undervisningen kan utvecklas till att bli för
lärarledd, då lärarens roll har stor betydelse i skrivundervisningen. Det finns också en
risk att förberedda mallar, textmodeller, textens språkliga eller grammatiska inslag tar
över elevernas kreativa förmåga. På så sätt kan skrivandet bli för teknisk eftersom
textens form får större betydelse än textens innehåll.
Kritik som framförs mot genrepedagogiken handlar bl a om att den kan bli
instrumentell och att eleverna drillas in strikta textmönster med språkliga formkrav
och att detta sätt att arbeta med skrivande leder till ett reproducerandeav genrer och av
redan befintlig text (Sellgren, 2011 s. 18).

Gibbons talar emot att ”cykeln för undervisning och lärande bara visar upp olika
genrer som ”recept” som eleverna slaviskt förväntas att följa” (2016 s. 144). Bara för
att det explicit finns strukturer och förväntningar av eleverna, så betyder det inte att
man begränsar deras kreativitet och självständiga skrivande. Tvärtom, menar hon, att
cykeln för undervisning ska användas som ett verktyg för att främja elevernas
medvetenhet av genrernas skrivkonventioner, som eleverna ska ha kunna använda
kreativt för egna syften i framtiden.
I projektet Utvärdering av Knutbyprojektet 17 ser lärarna kritisk på tidsaspekten, framlägger
Kuyumcu (2011 s. 53). För cirkelmodellens fyra faser för undervisning och lärande
var tiden inte tillräcklig och kunde leda till lärarnas stress. Det visade sig att lärarna
fick disponera övrig tid åt introduktion och praktiskt arbete med genre. Till följd av
att genrepedagogiken inte fördjupades, blev elevernas kunskaper inte tillräckliga för
att påbörja skrivandet av individuella texter. Kuyumcu tillägger ”Vissa klasser skulle
ha behövt mer tid för att arbeta med den berättande genren än vad som möjliggjordes
av schemat för planeringen” (2011 s. 53). Johansson och Sandell Ring är inne på
samma linje som Kuyumcus projektutvärdering visar. Cykeln för undervisning och
lärande är tidskrävande eftersom eleverna har svårt för att anteckna, sammanfatta och
tolka information (2015 s. 36). Därför behöver elever möta textmodeller ett flertal
gånger för att få kunskaper om genren. Även australiensisk kritik har riktats mot
cirkelmodellen i fråga om tid. Forskarna Sally Humphreys och Lucy Macnaughts
(2011 s. 112) fakta stämmer överens med detta när de betonar att otillräcklig tid åt
elevernas stöttning har konsekvenser för deras rätt att bygga upp genrekunskaper.
Lärarens stöttning bör alltså ske genom ett flertal genomgångar av samma textgenre
och skrivande av gemensamma texter. Humphrey och Macnaught skriver ”Time
pressure is also keenly felt by students as their courses demand rapid synthesis of new
field knowledge” (2011 s. 112). Detta kan innebära att studenternas självförtroende
kan variera i sin medverkan i samarbete. Gibbons, som är en förespråkare för
genrepedagogiken, är överens om att cirkelmodellen är tidskrävande, men att eleverna
får lära sig mycket om ämnet och att ”De får också träna på att föra anteckningar och
att leta rätt på, sammanfatta och tolka information, vilket är förmågor som efterfrågas
i kursplanernas kunskapskrav” (2016 s. 142).
Kuyumcu tar även upp frågan om lärarnas förkunskaper i samband med det
genrepedagogiska arbetssättet. I hennes undersökning tvivlar lärarna i Knytbyskolan
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på sina förkunskaper och känner ett behov av fortbildningsinsatser (2015 s. 128).
Genrepedagogiken behöver ta fram starkare stöd för lärare genom att ex. lägga förslag
på hur eleverna ska kunna aktiveras och bli mer intresserade av att arbeta med
framställningsformer. Det saknas en ”gemensam dekontruktion av modelltexten”
tillägger Holmberg (2012 s. 240). Knutbyskolans lärare i undersökningen gav
återkoppling på elevernas texter, men fick ingen återkoppling tillbaka från eleverna.
Det kunde upplevas som tråkigt och ensidigt textproducerande. Kuyumcu tillägger
För att motverka sådana upplevelser hade handledarna i Pedagogiskt forum kunnat ta större ansvar
för att kommentera och ge återkoppling till elevtexterna, eftersom projektledarens tid inte hade
räckt till (2015 s. 135).

I Kuyumcus klassrumsobservationer i Knutbyprojektet visade det sig att eleverna
utvecklades positivt och att de flesta lärare var positivt inställda till att använda
genrepedagogik, men mycket berodde på hur lärarna kunde använda sig av den
genrebaserade undervisningsmodellen (2013 s. 20). Resultatet i hennes undersökning
visade att lärarnas genrebaserade kompetensutveckling hade betydelse. Ju mer kunnig
lärare var i denna undervisningsmodell, desto mer effektiv blev elevernas lärande
genom att skrivuppgifternas kvalitet blev märkbara (2013 s. 20).
Johansson och Sandell Ring framhåller därför om eleverna ”De presterar helt enkelt
bättre genom det explicita stöd cykeln erbjuder. Ju mer kunskap läraren har om
cykeln och hur de olika faserna kan angripas, desto bättre stöd får eleverna” (2015 s.
31). Enligt cirkelmodellen borde kontrollen över det gemensamma skrivandet fördelas
jämställt mellan elever och lärare. I detta sammanhang ställer sig Humphrey och
Macnaught frågan hur mycket kontroll en lärare bör ha över elevens textproduktion.
”Our experience of working with pretertiary, undergraduate and postgraduate level
students indicates that the degree of teacher control varies immensely” (2011 s. 111).
Meningen är att läraren ska fungera mer som en vägledare än en ledare. I
sammanhang då eleverna känner sig mer säkra med ämnesområdet och bekant med
samarbetets process, kan lärarens ledarroll övergå till att vara mer stödjande och
tydlig. Holmberg har synen att genrepedagogiken bör stärka lärarens roll i elevernas
gemensamma klassrumsskrivande före individuellt skrivarbete (2012 s. 240). Utan ett
lärarstyrt skrivande överges kontrollen åt eleverna som själva får organisera sin texts
riktlinje.

5.3 Processkrivningens funktion och användbarhet
Processorienterad skrivpedagogik innebär i grunden att den ska ledas fram till ett
arbetssätt genom att stödja förståelsen för vad skrivandet och dess villkor innebär.
Centrala begrepp, som Ivanič (2004 s. 232) lyfter fram är: plan, utkast, revision,
samarbete, redigera och andra beskrivningar av arbets- och tankeprocessen. Det är
alltså den kognitiva processen och skrivsituationen som står i centrum för denna
diskurs. Det krävs därför att en processorienterad lärare ska kunna ha förståelse för
processkrivandets innebörd, för att kunna handleda skribenter med mindre
erfarenhet. Handledningen blir på så sätt enklare för läraren att hanskas med, enligt
Siv Strömqvist (2007 s. 38). Det finns fem punkter som kännetecknar denna
skrivdiskursmetod/detta arbetssätt: ”elevcentrerad, lärarrollen: att utgöra modell och
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hjälpa eleverna att öva upp sin skrivförmåga, skrivande med olika mottagare, kamratoch lärarrespons under skrivprocessen och flera omarbetade utkast”, förtydligar
Palmér (2013 s. 11), som hänvisar vidare till Björk och Blomstrand. Meningen med
processinriktat skrivande är att den inte endast går ut på att formulera sina tankar
expressivt, utan på att låta eleverna i sin inlärning använda skrivandet som ett verktyg
(Strömqvist, 2007 s. 38). I modellen nedanför visas centrala komponenter för att en
text ska kunna kommunicera.

Figur 7 (Strömqvist, 2007 s. 27)

Palmér (2013 s. 12) framhåller att det finns flera skrivdidaktiska inriktningar som
bidragit till denna skrivpedagogik och nämner bl. a. Björks och Blomstrands
forskningar kring fyra inriktningar som ligger till grund: den expressiva, den kognitiva,
den nyretoriska och den sociokulturella inriktningen.
I processorienterad skrivundervisning fokuseras det inte bara på att utveckla
skrivförmågan, utan också på aktiviteter som har effekt på elevernas utveckling på
olika nivåer. Det innebär bl. a. att kunskap om språkutvecklande arbetssätt,
skrivandets kommunkativa funktion, kamratbearbetning ska främjas av det
processorienterade klassrumsklimatet. Strömqvist anser att processkrivning varken är
en metod eller ett synsätt och understryker den som ett ”elevaktiverande,
språkstimulernade och språkutvecklande arbetssätt” (2007 s. 135). Det är inte endast
skrivförmågan som utvecklas utan även språkförmågan i tal och i skrift, när eleverna
måste utnyttja sitt språk. Det är meningen att detta arbetssätt både ska utvidga samtlig
språklig aktivitet i klassrummet, oavsett om det gäller skrivundervisning, svenskämnet
eller schemats andra ämnen. För att visa hur en processorienterad övning kan gå till i
praktiken, har jag tagit fram ett exempel från Strömqvist.
1.
2.
3.
4.

5.

Läraren initierar ett ämnesområde genom att berätta och/eller läsa högt.
Eleverna får i uppgift att tänka och skriva, det vill säga hastigt kasta ned tankar,
synpunkter, associationer (3 till 8 min beroende på ämnets art).
Eleverna får nu en stund på sig för att för varandra (i par eller grupp eller ”alla för
alla”) läsa upp, eller läsberätta om, det som de skrivit. Läsandet utmynnar oftast i
samtal kring det skrivna.
Efter denna stund av läsning, lyssnande och samtal får eleverna tillfälle att skriva
igen (t ex 10 min). De har nu genom samtalet förhoppningsvis fått nya idéer och
infallsvinklar. De har kanske fördjupat sina ursprungliga tankar. Kanske har de helt
enkelt fått igång formuleringsmaskineriet. Vill man kan man avbryta skrivövningen
här med högläsning av utkasten. Många skrivövningar har fyllt sin funktion när
eleverna kommer så här långt. De fungerar helt enkelt som ”flödesövningar”.
Det som nu producerats är naturligtvis bara ett utkast. Kanske borde man säga att
det rör sig om stoffsamling.
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7.
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Vill man utnyttja övningen vidare är det nu fritt fram för fortsatt skrivarbete. Mer
stoff? – i så fall ytterligare stoffsamling genom läsning, intervjuer, samtal.
Bearbetning av texten? – i så fall uppläsning och respons.
Efter detta arbete – eventuell stoffsamling, skrivande, respons, omformuleringar,
tillägg och ändringar – kan det så vara dags för den andra bearbetningen:
textgranskningen. Eleverna läser varandras texter och hjälps åt att göra dem så
kommunikativt funktionella som möjligt.
Här följer sedan renskrift, utskrift, korrekturläsning och ”publicering”, det vill säga
texten når sin slutliga mottagare (2007 s. 136).

För att skrivundervisningens genomgång ska fungera, byggs den upp i olika faser
under varje lektion, d.v.s. en inledande fas, fasen av självständigt skrivande, där
samtalen vägleds av läraren och en återsamlingsfas (Tjernberg, 2013. S. 61). Forskarna
Dysthe, Herzberg och Løkensgard Hoel, som också baserar sina tankar kring
skrivprocesser på processinriktad skrivpedagogik, delar upp arbetssättet i fyra olika
faser:
•
•
•
•

”Idéfasen: du samlar på dig idéer och tankar.
Det första utkastet: du skriver ett skissartat utkast till texten och delar av texten.
Du arbetar om utkastet eller delar av det.
Du får eventuellt ny feedback på utkastet och omarbetar hela texten eller delar av
den än en gång.” (2011 s. 39).

De olika faserna är inte beroende av en viss rangordning utan skribenten kan röra sig
fritt mellan dem, eftersom det uppstår nya tankar och idéer under skrivprocessen.
Meningen är därför att inte göra allt skrivarbete på en gång, i stället ta en fas i taget.
Strömqvist vill inte fästa sig vi att använda processkrivning som en
undervisningsmetod. Hon föredrar att lyfta fram en grundsyn om den
processorienterade arbetsprocessen och dess kunskaper, samt utgår från skrivandet
som arbets- och problemlösningsprocess (2007 s. 41). Även Tjernberg (2013 s. 60) ser
den huvudsakliga tanken i elevens samarbete med läraren och andra elever som en
utveckling av att bearbeta sina texter, och befäster sig vid uttrycket arbetsform, d.v.s.
en synonym till Strömqvists arbetssätt. Efter att ha präglats av den processorienterde
pedagogiken, så förekommer enligt den amerikanska skrivträningsmodellen några
moment i stadier: writing, drafting som klassas under pre-writing och responding,
revising, editing, evaluation klassas under post-writing. Med utgångspunkt i dessa
stadier har Strömqvist (2007 s. 39) utvecklat modellen vidare. I förstadiet görs en
analys av skrivuppgiften, stoffsamling, sortering och strukturering/planering. I
skrivstadiet görs ett första skriftligt utkast som sker i form av en formulering av
tankar. I efterstadiet ligger fokus på att bearbeta, göra utskrifter, korrekturläsa och
publicera. Eleverna utvecklar, korrigerar och redigerar sina texter huvudsakligen
genom kamratbearbetning med hjälp av handledning. Ett bra sätt att beskriva
skrivprocessen är att närma sig texten med avstånd. Dysthes, Herzbergs och
Løkensgard Hoels texttriangel illusterar en genomgång av denna arbetsprocess.
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Figur 8. (Dysthe, Herzberg & Løkensgard Hoel, 2011 s. 41).

Man utgår från den översta delen i triangeln där man börjar med att fundera kring
skrivsituationen, syfte och mottagare för att sedan arbeta sig nedåt. För att skilja på
två typer av skrivande har Dysthe, Herzberg och Løkensgard Hoel presenterat en
modell som är uppdelad i tankeskrivande och presentationsskrivande (2011 s. 42).
Denna modell kan ses som ett stöd för elever, som behöver komma igång och
utveckla idéer.

Figur 9. (Dysthe, Herzberg & Løkensgard Hoel, 2011 s. 42).

Tankeskrivandet innebär att undersöka skrivandet informellt, 'bolla fram' idéer och
utveckla sin tankeverksamhet om det utvalda temat. Presentationsskrivandet handlar
om att sedan ”kommunicera och presentera ett material för läsare” (Dysthe, Herzberg
och Løkensgard Hoel, 2011 s. 42). I responssamtalet är en central del, som består av
lärarens och andra elevers återkoppling om elevens skrivstrategier. Tjernberg citerar
Lucy Calkins, forskare vid Columbia universitet, i sammanhang med lärarens uppgift i
skrivresponsen ”att integrera med elever på ett sådant sätt att de lär sig hur de kan
integrera med sina egna utkast” (2013 s. 61).
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5.3.1 Risker och utmaningar med processkrivning
Det är viktigt, men inte helt självklart att förstå att skrivprocessen egentligen består av
två separata processer, understryker Ivanič, nämligen den kognitiva och den praktiska
processen (2013 s. 231). Den praktiska processen innebär att planera, skriva ett utkast
och omvärdera. Den praktiska processen är enklare för läraren att följa, medan den
kognitiva processen är mer implicit, d.v.s. utvecklas utan elevernas medvetande. Man
granskar ofta både den praktiska processen och den slutliga produkten. Ivanič (2013
s. 231) menar dock att man inte borde lägga för mycket vikt på den praktiska
processen. För henne finns det bara ett kriterium, nämligen om processen leder till en
bra produkt. Med andra ord gäller det att undersöka om produktens resultat blev
lyckat och inte värdera själva processen för mycket. Tjernberg betonar ”Eleven lär sig
också genom den respons som ges att interagera med det egna skrivandet” (2013 s.
61), men det är inte alltid säkert att responssamtal mynnar ut i en skriftlig utveckling,
vilket beror på att man inte kan förutsätta att eleverna känner till i vilket läge de själva
kan bistå med hjälp. Wesslén (2008 s. 25) betonar i sin rapport, som baseras på
hennes enkätundersökningar, att det generellt sett är längre texter som arbetas
processinriktat på ett problemlösande sätt. Skrivuppgifterna på gymnasienivå innebar
problemslösningar, som kunde gälla svårigheter som t. ex. elevernas omedvetenhet
om val av litteratur. Wesslén (2008 s. 25) understryker därför hur viktigt det är för
skribentens utveckling att vara medveten och kunna bemöta problem. Resultatet i
hennes undersökning och från andra, tidigare källor, enligt Wesslén (2008 s. 25), visar
dessutom att processkrivning ännu inte har fått den effekt som kunde förväntas på
gymnasiet.
Ingen av eleverna eller deras lärare i undersökningen omnämnde skrivprocessen som det sätt
varmed de arbetat med skrivuppgiften. Dock tyder ett antal av svaren på att inslag av en
problembaserad process fanns med i skrivandets gång. Till exempel kunde eleverna svara att de
”hittade material, gjorde urval, sammanställde fakta, skrev ihop det” eller lärare beskriva
arbetssättet med ”förberedelser: samla fakta, argument etc.; utkast som bearbetas; ursprungstext,
som rättas o. prel.bedöms; renskrivning” (Wesslén, 2008 s. 25).

Strömqvist framhåller att det finns en risk att spåra ur processkrivandet om fokus
läggs för mycket på omskrivningar och kamratbearbetning i stället för på
textproduktion (2007 s. 39). Detta kan leda till att processkrivning inte håller i
praktiken, som i så fall beprövas som en trendsättande metod, likt tidigare
beprövande metoder, som sedan blivit förbisedda. Därför krävs det att läraren är
beredd på att kunna handleda eleverna genom alla faser. Strömqvist (2007 s. 39)
tillägger även att det kan vara svårt att tillämpa processkrivandet i högstadiet och
gymnasiet, där det förekommer mycket salskrivning. Hon förespråkar därmed
processkrivande under grundskolans första år, samt påpekar svårigheterna och
användbarheten i högstadiet och gymnasiet. Det går naturligtvis att genomföra
efterstadiet, dvs kamratbearbetningar och omskrivningar även i salskrivning, men då
måste eleverna redan vara väl bekanta med processen sedan tidigare. I salskrivningen
missar man alla föregående faser och därför blir det svårt att enbart tillämpa det
avslutande steget i processkrivandet. Att använda processkrivandet i högstadiet och
gymnasiet innebär också problem ur bedömnings- och betygsättningsperspektiv,
samtidigt som det ofta råder tidsbrist.
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6. Diskussion
6.1 Metoddiskussion
Metoden som har använts till den här studien har som mål att hitta litteratur som
beskriver skrivdiskurserna genrepedagogik och processkrivning. Två områden var av
speciellt intresse. Dels hur diskurserna fungerar i teorie samt hur dessa har beprövats i
verkligheten. Genom att leta i databaser efter särskilda sökord har ett första urval
kunnat göras. Artiklar och avhandlingar handlar oftast om ett specialiserat, väldigt
begränsat område och för att få en helhetsbild så hade jag två möjligheter. För det
första letade jag efter fler artiklar, som belyser en annan aspekt av den valda
skrivdiskursen för att kunna foga kunskapsbitarna samman. Den andra möjligheten
var att leta efter böcker som behandlar diskursen på mer övergripande sätt och få en
mer komplett bild utan att gå in i detaljerna. Jag valde båda möjligheterna och
försökte kombinera artiklar, dissertationer och facklitteratur. Därför blev resultatlistan
väldigt omfattande och med ett kritiskt öga något för stor.
Det var viktigt för mig att belysa ämnet från olika håll och på det sättet få en bättre
förståelse för helheten. För mig fungerade det bra att börja med ett litet urval och
sedan leta vidare åt flera håll med hjälp av hänvisningar som hittades i det första
urvalet.
Teorierna om skrivdiskurser är mångfaldiga och jag var därför tvungen att begränsa
mig till två diskurser. Det hade kunnat fungera att genomföra en hel studie med bara
en diskurs, men genom att undersöka två diskurser har jag fått möjligheten att se
skillnader och lära känna för- och nackdelar med diskurserna beroende på kontext.

6.2 Resultatdiskussion
Utgår man först från gemensamma punkter, som gäller för båda skrivdiskurserna, så
märks det att lärare eller handledare måste ha goda förkunskaper och känna sig trygga
med hur man ska kunna vägleda eleverna i deras skrivutveckling. I samband med
genrediskursen visar Kuyumcus (2011 s. 28) undersökning på att lärarna är ovana från
början, men får besöka fortbildningskurser för att kunna undervisa enligt
genrepedagogikens skrivdiskurs. Det verkar inte vara tillräckligt för alla lärare. Endast
lärare med intresse och fördjupade kunskaper lyckas föra eleverna till förbättrad
skrivkvalitet. En orsak till ett mindre intresse, beror på att genrepedagogiken fått
kritik för bristande stöd åt lärare genom att det inte finns några förslag på aktivering
och intresseväckande arbete för framställningsformer. Även stöd för hur lärare och
elever dekonstruerar modelltexter tillsammans saknas, anser Holmberg (2012 s. 240).
Även processdiskursen, genom Strömqvists (2007 s. 39) framhållande, tyder på att
läraren ska ha förkunskaper i processdiskursen för att kunna vägleda genom alla fyra
steg. Dessa diskurser anses med andra ord inte skapta för att endast undervisa i vissa
delar och utesluta andra eftersom skrivandet stegvis är en utveckling, och inte heller
blanda diskursernas delar för att skapa ett eget pussel av skrivundervisning. Men
skulle det dock fungera att få fram en gemensam diskurs av dessa två diskurser? I
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Wessléns (2008 s. 25) undersökning framkommer att lärare på gymnasienivå inte ens
är medvetna om processkrivningen som diskurs och dess effekter. Lärarna i hennes
undersökning baserar skrivprocessen ”på inslag av en problembaserad process” (2008
s. 25), vilket kan tolkas som om lärare använder sig av endast vissa delar av
processdiskursen och utesluter andra, och därmed läggs det mer arbete på att lösa
problem i skrivningen av längre texter. Det är därför ett tydligt tecken på att
kompetensutveckling måste motiveras för att kunna utföra dessa diskurser i praktiken,
eftersom processdiskurser ännu inte fått den effekt på högstadie- och gymnasienivå
som förväntat. Delvis kan det bero på orsaksrelaterade faktorer som att många lärare
låter sina elever arbeta individuellt p.g.a. att eleverna förväntas ta mer ansvar för
självständigt arbete i högre årskurser. Strömqvist (2007 s. 39) är inne på samma linje
när hon poängterar salskrivningens dominans i skrivundervisningen på högre nivå,
där svårigheter uppstår till följd av tillämpningen av endast slutsteget. Den praktiska
processen är med andra ord viktigare än slutresultatet, annars börjar det kännas vid en
produktorienterad skrivprocess. Nackdelen är att många elever, som nått en högre
årskurs ännu inte har fått tillämpa alla skrivprocessens faser, eftersom det enligt
Strömqvist (2007 s. 39) är väsentligt att fortsätta arbeta med metoder intensivt efter
femte klass. Lösningen skulle kunna vara att satsa mer på metoderna också i högre
årskurser för att förbättra skrivandet. Detta är det grundliga hantverket som är en
förutsättning för att eleverna ska kunna nå gymnasiets kunskapskrav, eftersom
elevernas skrivförmåga ligger långt under förväntningarna, enligt Nyström Höögs
(2010 s. 18) observationer.
En ytterligare gemensam punkt för dessa två diskurser är lärarnas svårighet att
disponera tiden i planeringsschemat. I Kuyumcus (2011 s. 53) projekt hade många
lärare varken tid att fördjupa sina kunskaper i genrepedagogik eller vägleda eleverna
igenom den sista genrepedagogiska fasen som beträffar individuellt skrivande.
Framförallt tog cirkelmodellen tid. Eleverna behövde även mer tid att ägna sig åt
textmodeller för att förstå genre. Otillräcklig tid verkar var en generell faktor som
även spelar roll gällande processdiskursen i samband med högstadiets och
gymnasieskolans tidsplanering. Frågan är hur lärare kan lösa tidsplaneringen? Räcker
kompetensutveckling för att få fram en effektivare skrivundervisning?
Fortbildningskurser verkade kräva lärarnas engagemang och intresse. I
Knutbyprojektet visar utvärderingen att lärare, som satsat på att fortbilda sig mer,
lyckades bättre med genrepedagogisk skrivundervisning. Eleverna kunde prestera
bättre i sina resultat. I detta avseende kan även en viktig inflik vara hur mycket och
vilka resurser en skola är beredd att satsa på. Speciellt genrediskursen kan vara mer
invecklad att förstå än processdiskursen, eftersom den inte endast innebär ett
arbetssätt, utan har en bestämd struktur som ska efterföljas, som innehåller mindre
konkret vägledning för lärare, samt att begreppet genre i skolundervisningen ännu
inte är klarlagt. Processkrivning verkar därför ge ett mindre komplicerat intryck för
lärare att förstå, eftersom det är tydligt föreskrivet hur lärare ska gå till väga i
skrivundervisningen.
Inom genrepedagogiken måste lärare dessutom vara beredda att göra insatsen att
skapa en medvetenhet om vilket genrebegrepp som lämpar sig bäst; den nyretoriska
eller Sydneyskolans genrebegrepp, som Holmberg (2008 s. 2) är inne på. Enligt hans
forskningar är det nämnvärt att lägga märke till hur man tolkar genre och se
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skillnaden mellan texttyp och textdrag, eller med hans benämning textaktivitet,
eftersom en text kan bestå av flera textdrag. Det kan bidra till varför ett bristande
intresse eller missuppfattningar uppstår hos lärare.
Fokuseras det för mycket på diskurserna i teorin? Innebär diskurserna för avancerade
verktyg och skulle man klara sig utan dem i undervisningen? Hellspong och Ledin
(1997 s. 29) anser att det läggs alldeles för mycket vikt på pedagogiska texttyper och
föreslår i stället att lägga mer fokus på prosans olika former i samband med olika
miljöer i näringslivet. Enligt dem gynnar det inlärningen mer att komma i kontakt
med rätt skrivmiljö för att utveckla sitt eget skrivande, i stället för att lägga ner tid på
att följa vissa mallar som finns att hämta i läromedlen.
Genom mina efterforskningar i forskarnas undersökningar, har jag fått uppfattningen,
att genrepedagogiken inte kan tillämpas lika väl i olika gruppkonstellationer och
klassrumssituationer som processkrivningen kan. Någon exakt information om vilka
typer av elevgrupper eller gymnasieprogram har varit en bristvara, men jag har till en
viss del kunnat göra en iakttagelse om att både genrepedagogik och processkrivningen
verkar ha haft mest framgång i yngre åldrar. Mycket beror på saker som jag tagits upp
tidigare i samband med tid, krävande insatser i högre årskurser och bristande kunskap.
Jag har genom genrepedagogikens historik, där Holmberg (2012 s. 239) hänvisar till i
klassmässigt eller etniskt segrerade samhällen, kunnat bilda mig uppfattningen om
varför genrepedagogiken uppstod och följden har hittills varit att den haft mer
framgång bland heterogena grupper än i homogena, modersmålstalande grupper.
Andraspråksundervisningen och moderna språksundervisningen drar nytta av att
språket står i fokus. Elever blir tvungna att lära sig att behärska ett främmande språk;
att yttra sig på ett främmande språk samtidigt som de lär genrernas språk.
Andraspråkselever kan möjligtvis ha enklare att bygga upp sitt ordförråd relaterat till
en viss genre, vilket inte sker på samma sätt för modersmålstalande elever i
svenskämnet. I stället kan elever i svenskämnet till fördel använda processkrivning
som arbetssätt, där det gäller att lägga fokus på texten som kommunikationsmedel.
Naturvetenskapliga ämnen, som likt genrepedagogiken innehåller ämnesbaserad
språkundervisning, har dragit nytta av den genom att avgränsa klara genredomäner
som kräver vissa texttyper och fackspråk. För svenskämnet, som är en språkbaserad
ämnesundervisning, är detta en utmaning att kunna göra eleverna medvetna om hela
den breda horisonten av genrer eftersom svenskämnet behandlar så många andra och
olika områden, som inte endast fokuseras på inlärandet av skrivande. Det handlar
därför inte bara om att lära ut hur man skriver olika typer av texter, utan också om att
få eleverna att förstå innebörden av genre och att de tolkas olika inom olika områden.
Att behandla alla typer av genre är omöjligt i svenskämnet, därför får man förhålla sig
till ett urval med hänsyn till kursplanerna. Jag är därför beredd att hålla med Liberg
(2008 s. 21) när hon framhåller att den ämnesbalanserade språkundervisning, som
genrepedagogiken motsvarar, borde balanseras upp med andra didaktiska metoder för
att bli mer en språkbaserad ämnesundervisning i svenskämnet.
Ser vi lite närmare på skillnader mellan processkrivandet och genrepedagogiken, så
upptäcker vi att processkrivningen innebär ett friare arbetssätt. När man arbetar med
dess faser, behöver man inte förhålla sig till en viss rangordning, vilket man gör i den
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mer strukturerade genrepedagogikenen. I processkrivandet fokuseras det på
arbetsprocessen, som består av den typ av elevaktivering som går ut på att lösa
problem genom samarbete. Eleven får lära sig kamratbearbetning och återkoppling i
samband med sina texters omskrivningar. Tjernberg (2013 s. 61) ger kritiken att den
skriftliga utvecklingen kanske inte alls gynnas av responssamtalen, eftersom eleverna
kanske inte är medvetna om hur de kan stödja kamraterna, som är på en annan nivå.
Läraren, som ska handleda eleverna, kan avgöra hur eleverna behöver stöttning och
vägledning, som sker vid i en ständig kommunikation. Ivanič (2013 s. 231) föreslår
därför att även lägga arbete på textens slutprodukt för att hindra för mycket fokus på
processarbetet. Det finns för- och nackdelar med båda diskurserna. Det gäller därför
att förutse och känna efter i vilken klassrumssituation och -konstellation de tillämpar
sig bäst. Processdiskursen lutar åt ett en gemensam konstruktion av texter och den
genrepedagogiska åt ett individuellt textarbete. Det vore därför önskvärt för lärare att
kunna ha en sådan tydlig, praktisk vägledning i varje diskurs, som erbjuder en
balanserade faser med eleverna i både gemensamt skrivarbete, liksom självständigt
skrivarbete, eftersom eleverna har nytta av att kunna använda sin kreativa förmåga,
liksom kollegialt samarbete.
I diskurserna krävs det dock att läraren kan läsa av sina elever, eftersom den kognitiva
processen hos eleven, kan vara svår att tolka. I genrepedagogiken innebär också
lärarens roll att vara en vägledare, men skrivundervisningen måste styras mycket mer
med hjälp av genrepedagogiska modeller och mallar. Den fria ordningen av faser för
att se behovet av vilken fas som lämpar sig bäst, är då inte lika varierande. I det skedet
måste man tänka på att inte övergå till rollen som ledare. Under processkrivningen
hålls vägledarens roll i bakgrunden medan eleverna tillsammans måste söka efter
problemlösningar. Då är det lätt hänt att ansvaret läggs på eleverna, som kan medföra
osäkerhet. En elev kan ex. känna sig trygg i sitt eget skrivande, men inte kunna lämna
med kamratrespons åt en annan elevs skrivande. Här spelar därför diskurskunskapen
en viktig roll för att kunna undervisa om skrivande till följd att eleverna ska förstå vad
de sysslar med.
Till sist har jag en gemensam slutsats för de båda diskurserna. Processkrivningen är
inte endast positivt för att lära sig behärska skrivandet, utan också ur allmän
nyttosynpunkt. Genom att lära sig att samarbete med andra elever och lärare, samt
hantera kamratrespons kan eleven få användning av dessa kunskaper i sitt framtida
yrkesliv. Genrepedagogiken är inte endast positivt för eleven att utveckla sina
skrivförmågor individuellt, utan också ur en allmän nyttosynpunkt. Genom att lära
om språket på språket, utvecklas elevernas vardagsspråk till ett kunskapsrelaterat
språk, som också är användbart i framtiden.

6.3 Sammanfattning
I mitt syfte skrev jag att vill kunna kartlägga och utvärdera de olika skrivdiskurserna
som jag får reda på med hjälp av den utvalda vetenskapligt baserade informationen,
som jag har hittat i de vetenskapliga studierna. Jag ville genom litteraturstudierna visa
hur de kan fungera och inte fungera i praktiska sammanhang. Jag ville med hjälp av
forskningslitteratur komma fram till hur lärare kan använda sig av skrivprocesser och
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hur de påverkar elevernas skrivutveckling, samt vilka effekter de bidrar till i elevernas
textproduktion och vilka följder de kan ge om man som lärare inte har djupa
förkunskaper i resp. diskurs. Det intressanta har framförallt varit att få fram hur de
teoretiska perspektiven skiljer sig åt från praktiska sammanhang.
Jag har utgått ifrån dessa frågeställningar nedan och funnit svar.
•
•

Hur lärs skrivande ut med hjälp av skrivdiskurserna genrepedagogik resp.
processkrivning?
Vad bör lärare vara medvetna om vid användningen av dessa två
skrivdiskurser?

Genom att ha fått en uppfattning om hur genrepedagogik och processkrivning
fungerar i teorin, och vilka brister det rör sig om i dessa två skrivdiskurser, enlig
forskarnas samlade teorier, vetenskapliga undersökningar och granskade studier, så
kan lärare bli observanta om problem, som kan uppstå i praktiken. Skrivforskarna, i
mina undersökta källor, representerar och förhåller sig till oftast en diskurs, beskriver
den eller presenterar fakta från undersökningar, som gjorts om resp. skrivdiskurs. Jag
har åsikten att jag har funnit intressant information som gett mig en bred inblick hur
jag i läraryrket kan dra nytta av diskurserna genom vägledande information och förstå
nackdelarna och dess följder. Som nyutbildade lärare är det därför en fördel att få veta
innebörden av skrivdiskursen och bli medveten om risker och utmaningar för att
kunna planera sin skrivundervisning.

6.4 Förslag för vidare studier
Vidare studier skulle innebära att utföra undersökningar i skolor och klassrum för att
observera hur skrivdiskurserna, genrepedagogik eller processkrivning, fungerar i
verkligheten. Det skulle också vara intressant att se om det generellt har skett en
förändring under de senare åren med tanke på tidigare forskning som baserar sig på
undersökningar och studier, vilka utförts för många år sedan. Dessutom om de
praktiseras mer eller forfarande i en mindre omfattning och om lärarnas inställning
och medvetenhet om innebörden av skrivdiskurserna, samt hur de lärs ut.
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