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Skolan ska enligt läroplanen (Lpf 94) utveckla elevens förmåga att i olika 

situationer skriva på ett för ändamålet lämpligt sätt, så att eleven sedan både 

förbereds för ett yrkesverksamt liv men också ges möjlighet att gå vidare till 

högre studier. Att få möta och öva sig i olika typer av skrivande – att få 

argumentera, berätta, kommunicera, utreda, fantisera och övertala – är därmed 

nödvändigt för att få en bred repertoar av skriftliga uttrycksmöjligheter. 

   Yrkesförberedande gymnasieprogram har här alltså en dubbel roll i och med 

att de ska förbereda både för ett specifikt yrkesområde och samtidigt ge eleven 

behörighet till högre studier
1
. Men eleverna och även lärarna på 

yrkesutbildningar uppfattar ofta sina studier och sitt eget program som främst 

praktiska och därmed sig själva som praktiker framför teoretiker.  Varför ska 

man då behöva skriva på ett yrkesförberedande program? 

   Skrivande och språkanvändning i skolan kan motiveras utifrån flera håll. En 

viktig faktor är det som brukar benämnas ”det nya textsamhället”. Mängden 

texter i samhället ökar och har aldrig varit större än idag (Karlsson 2006). Det 

ställer nya krav på textkompetens i olika sammanhang. Olika yrkesroller 

förändras därmed och medför bland annat ett större ansvar och större flexibilitet 

för den enskilde. Detta medför att yrkesroller kräver mer direkt kommunikation, 

vilket i sig innebär ett ökat krav på textkompetens av olika slag.  I yrken som 

normalt inte betraktas som skriftyrken läser och skriver man alltså mer idag. 

Därmed är det naturligtvis viktigt att alla får tillgång till kunskaper i och 

förmågor att uttrycka sig med hjälp av tal och skrift. I takt med detta har även 

yrkesutbildningen förändrats och framför allt teoretiserats. Yrkesutbildningar i 

gymnasieskolan idag är inte bara yrkesförberedande, de ger också 

grundläggande behörighet till högskolestudier. 

      Inom yrkesutbildningar finns många exempel på skrivande som fungerar bra 

och rationellt utifrån den funktion de är satta att fylla. Men i flera fall finns i de 

uppgifter och situationer som sker potential att utveckla synen på skriftkultur 

                                           
1
 I förslaget till Gymnasieskolan 2011 finns inte längre denna dubbla roll kvar. 

Yrkesutbildningar ska då inte automatiskt ge behörighet till högskolestudier. I förslaget läser 

yrkesförberedande program endast ett år svenska. 



och skriftbruk inom yrkesutbildningen. Med utgångspunkt i de bilder av 

skrivande min avhandling visar (Westman 2009) vill jag här lyfta fram tre 

områden som jag menar kan hjälpa till att utveckla skriftbruk och skrivandet 

inom yrkesutbildningar. Det första utvecklingsområdet är synen på skriftkultur 

och skriftbruk inom karaktärsämnen mer generellt. Det andra är synen på 

skriftbruk och skrivande i skolans allmänna ämnen. Här fokuseras på 

förutsättningar att utnyttja fler så kallade skrivkompetenser (Berge 2005), alltså 

olika sätt att skapa mening med skrift och skrivande, samt visa på olika 

möjligheter att vidga hur dessa skrivkompetenser används. Slutligen vill jag som 

tredje utvecklingsområdet lyfta fram förhållningssätt och metoder lärare kan ha 

användning för i ett skrivutvecklingsperspektiv och även lyfta fram vilka 

konsekvenser det kan få för skrivandet. 

 

 

Skriftbruk i karaktärsämnet  

 

Inom många yrkesområden uppfattar inte de yrkesverksamma själva att de 

använder skrift och skrivande. Mycket av den vardagliga skriftanvändningen 

”räknas inte” riktigt som skriftbruk, vilket gör att många inte ser sig själva eller 

sitt yrke som ett skriftyrke (Karlsson 2006, Westman 2009). Trots det används 

skrift i de flesta yrken och skriftbruk har ofta en betydelsefull roll för yrkets 

utförande. Dessutom har tillgången på skrift inom ett yrkesområde ofta samband 

med olika maktpositioner inom yrket (Karlsson 2006).  

   I samband med utbildning till karaktärsämneslärare vid Högskolan Dalarna har 

ett antal blivande yrkeslärare, alltså karaktärsämneslärare inom yrkesämnen
2
 fått 

inventera skriftbruket inom sin egen verksamhet, alltså sitt eget yrke
3
. Resultatet 

visar att många inte alls funderat kring den plats och funktion text och 

textanvändning har inom yrket.  Men flera menar också att användandet av 

skrift, text och skrivande är omfattande och ofta bär viktiga funktioner i 

yrkesutövningen. Ytterligare ett intressant resultat är att flera av de blivande 

yrkeslärarna inte förut reflekterat över sitt yrke som ett yrke där skriftbruk är en 

viktig del av yrkesutövandet. Trots att några av de blivande yrkeslärarna visade 

en del skepsis mot inventeringen initialt, blev upptäckten att text och skrift har 

en så pass stor plats inom yrket för många en ny upptäckt. En blivande 

fordonslärare funderar: ”…vi har nog en ganska omfattande skrivkultur”.  

Medvetenheten om det egna ämnesspråket eller fackspråket finns däremot hos 

                                           
2
 Karaktärsämneslärare inom yrkesämnen benämns i artikeln yrkeslärare. 

3
 Under våren 2009 genomförde jag en undersökning bland blivande yrkeslärare inom det s k 

VAL-projektet vid Högskolan Dalarna. I projektet ges verksamma lärare utan lärarexamen 

möjlighet att läsa in lärarexamen. Undersökningens syfte var att låta blivande yrkeslärare 

inventera skriftbruket i ”sitt yrke”, med mål dels att samla och inventera det bruk av text som 

sker, dels att få lärarstudenterna medvetna om skriftens roll i yrket och inom yrkesutbildning. 

Resultatet är ännu inte publicerat. 



flera, medan det ofta inte finns en medvetenhet om skriftbruket i stort. Här finns 

en viktig kunskap yrkeslärare har som är av vikt för utbildningen på 

yrkesförberedande gymnasieprogram.  

   Den första utvecklingspotential för att utveckla skriftbruket på yrkesprogram 

jag vill lyfta fram är alltså hur skriftkultur och skriftbruk synliggörs och 

förtydligas inom ramen för karaktärsämnena. Inom exempelvis 

omvårdnadsprogrammet och byggprogrammet ska eleverna förberedas för ett 

yrkesliv. Inga av dessa yrkesområden räknas traditionellt som skriftyrken, trots 

att det används mycket skrift främst inom omsorgsarbete men också inom 

byggnadsarbete (Karlsson 2006). Yrkeslärarna med yrkeserfarenhet har oftast 

med sig kunskaper om skriftbruket inom sitt specifika yrkesområde, även om 

dessa kunskaper alltså inte alltid är explicitgjorda. Lärare måste därmed först 

lyfta fram den plats och funktion skriftkultur och skriftbruk har inom det 

specifika yrkesområdet och synliggöra detta. En möjlig väg för yrkesläraren är 

att analysera och tydliggöra exempelvis vilken roll skrift eller en specifik text 

har i en process, vilken genre texten tillhör och hur texten ska utformas och 

användas. Andra sätt att synliggöra skriftens roll och funktion är att visa hur 

olika texter ser ut och hur de hör samman med eller kopplas till andra texter, 

alltså vem eller var texter kommer ifrån och vart de är på väg. 

    Kunskaper om skriftkultur och skriftbruk blir inte bara en nödvändighet för 

att kunna praktisera yrket utan också en väg att se och förstå sammanhang kring 

yrket. Tillgång till och behovet av skrift inom ett yrke hänger ofta samman med 

den position personen har inom arbetsplatsen, menar Karlsson (2006), vilket gör 

att skrift kan sägas utgöra en maktfaktor. Karaktärsämnesläraren har unik 

kunskap om yrkets specifika skriftkultur, en kunskap eleverna skulle ha nytta av 

att ta del av och som skulle leda till att eleverna vidgade såväl sina språkliga 

som sina yrkesmässiga kompetenser. 

 

 

Skriftbruk och skrivande på yrkesprogrammens allmänna ämnen 

  

Skrivandets plats och funktion inom yrkesutbildningar varierar naturligtvis 

mellan olika skolor, program och klasser. Den forskning som finns indikerar 

dock att skrivandet inte alltid har en framträdande roll (Bergman 2007, Nyström 

2000, Westman 2009). Eleverna svarar på skriftliga frågor. De lyssnar och 

antecknar det läraren skriver under lektioner. De fyller i enstaka ord eller 

symboler i luckor eller rutor. Denna form av skriftanvändning är inte särskilt 

krävande. Eleverna skriver alltså lite och oftare i syfte att strukturera och lagra 

kunskap än för att reflektera och utveckla kunskaper med hjälp av skrift 

(Westman 2009). Detta leder inte alltid till att skrivande kan användas som ett 

verkningsfullt redskap för lärande. 

   En andra utvecklingspotential för att utveckla skrivande berör därmed 

skriftbruket och skrivandet inom alla ämnen i skolan. Många elever på 



yrkesförberedande program uppfattar att det är svårt att skriva och de säger ofta 

att de varken vill eller kan skriva ( Bergman 2007, Hammarbäck 1989, Westman 

2009). De skriver helst så lite som möjligt och hittar ofta strategier för att slippa 

skriva (Bergman 2007). Skrivandet bygger ofta på att endast ett sätt att skapa 

mening med text används. Den mest framträdande funktionen skrivande ofta får 

är att med hjälp av skrift strukturera och lagra kunskap. Eleverna utnyttjar alltså 

endast en s. k skrivkompetens (Westman 2009). Därmed finns här en potential 

att använda flera skrivkompetenser. Olika exempel på hur detta kan gå till ger 

jag nedan.  

    Läroplanen (Lpf -94) förespråkar en varierad språkanvändning där eleven får 

utveckla sitt språk i olika sammanhang, vilket innebär att fler skrivkompetenser 

borde få utrymme i undervisningen. Min avhandling visar dock en bild av 

skrivandet inom yrkesprogram där samma typer av aktiviteter och bruk av texter 

upprepas. Skrivkompetenserna kan breddas genom ett mer varierat skriftbruk 

där fler skrivkompetenser används. Om målet i skolan är att bredda 

skriftanvändningen och därmed fördjupa kunskapsinnehållet, menar jag att 

utnyttjandet av fler skrivkompetenser ger möjlighet till detta.  

   Att använda vissa skrivkompetenser kan leda fram till ett fördjupat 

kunskapsinnehåll genom att de på olika sätt kan hjälpa till att förstärka och 

förtydliga ett kunskapsinnehåll. Om elever utifrån den strukturerande och/eller 

lagrade kunskapen med hjälp av skrift får tillfällen att reflektera, bygga ut 

åsikter och träna sig på att övertyga andra om en åsikt, ges kunskapsinnehållet 

flera dimensioner och kan därmed sägas fördjupas. Skrivkompetenserna att 

utveckla åsikter och övertala, samt att utveckla kunskap och reflektion kan utgå 

från och vidareutveckla lagrad och strukturerad kunskap. Därmed kan 

funktionen att lagra och strukturera kunskap med hjälp av skrift uppfattas som 

en mer grundläggande kompetens, vilket kan innebära att den även är mindre 

komplex. Om skrivande används för att utveckla åsikter och övertala, eller 

utveckla kunskaper och reflektera, kan det leda fram till kunskap som inte 

stannar vid att lagra och strukturera. Själva skrivandet ges då en möjlighet att 

utvecklas till ett redskap som fungerar i flera situationer. 

   Andra sätt att skapa mening med hjälp av text är att kommunicera och 

informera i skrift.  Dessa skrivkompetenser används oftast i samband med så 

kallat frivilligt skrivande men skulle kunna lyftas in mer i skolskivandet. Trots 

att genuina skrivsituationer inte är helt lätta att åstadkomma i skolan, finns en 

möjlighet att låta eleverna kommunicera exempelvis ett kunskapsinnehåll till 

varandra. På samma sätt kan skrivande ge möjligheter till identitetsutveckling 

och självreflektion exempelvis genom att eleverna ges tillfälle att reflektera och 

positionera sig genom skrivande på ett sätt som liknar det nätbaserade 

skrivandet av dagböcker, loggar och chattar. För att knyta detta sätt att skapa 

mening med text till skolan kan exempelvis ett metaperspektiv på kunskap och 

lärande ge tillfällen till att i skrift reflektera över ett visst kunskapsområde. Här 

vill jag särskilt lyfta fram ämnesinnehållet i karaktärsämnena inom 



omvårdnadsprogrammet som möjligt att reflektera kring. 

Omvårdnadsprogrammet förbereder för ett omsorgsyrke där empati och 

medkänsla är viktiga egenskaper hos den professionella, vilket kräver 

självkännedom. Att i skrift reflektera över sin egen roll och sitt agerande i olika 

situationer kan troligen vara ett sätt att få eleverna att uppnå detta.  

   Ett annat sätt att uppnå metakunskap är att samtala kring uppgifter och 

skrivande genom att ge och få respons från lärare och kamrater. Respons eller 

återkoppling på det elever skriver verkar inte vara vanligt förekommande i 

skolan (Brorsson 2007, Westman 2009) och här anser jag att en möjlighet till 

utveckling finns. Att respons inte används som ett aktivt redskap menar jag kan 

vara en orsak till att eleverna i så hög grad faller in i ”göra-kulturen”, alltså att 

eleverna fokuserar på att ”göra klart” uppgiften så fort som möjligt 

(Hammarbäck 1989). Om uppgifter av olika slag inte bearbetas på annat sätt än 

att de lämnas till läraren för att betygssättas, uppfattas de lätt av eleverna som 

rituella eller strategiska handlingar. Att utifrån konstruktiv kritik få tillfälle att 

skriva om och bearbeta texter kan för eleven vara fruktbart, särskilt ur ett 

skrivutvecklingsperspektiv. 

   I Westman 2009 visar jag hur skrivsituationer som uppstår i samband med 

muntlighet ofta leder till elevtexter som i hög grad består av termer och 

definitioner av dessa, vilket gör att elevtexterna bär tydliga drag av det som kan 

tolkas som ämnesspråk. Muntliga resonemang skulle därmed kunna stärka 

elevens möjlighet att tillägna sig andra språkliga register än de mer privata. 

Därmed kan en möjlig väg att utveckla skriftliga resonemang vara att använda 

det muntliga som stöttning. 

   Men det räcker inte att utnyttja fler skrivkompetenser för att utveckla 

skrivandet. Viktigt är också hur skrivkompetenser används, i form av hur 

texterna skrivs och komponeras, samt med vilken grad av komplexitet 

skrivkompetenserna används.  

   Två grundläggande sätt att producera texter är att formulera sig självständigt 

och att på olika sätt skriva av texter. Elever visar ofta att de är medvetna om vad 

som förväntas att man ska göra, det vill säga skriva egenformulerad text och inte 

skriva av. Däremot visar sig att skrivsättet att formulera sig självständigt inte 

framträder i mitt material (Westman 2009). Inte heller i andra studie 

förekommer en hög andel självständigt formulerade texter (Brorsson 2007, 

Nilsson 2002). Eleverna är alltså medvetna om att man ska formulera sig 

självständigt, men vad den handlingen innebär och hur de ska göra detta är inte 

självklart.  

   Många exempel finns på att texter reproduceras i olika hög grad. Graden av 

intertextuell påverkan skiljer sig från att direkt kopiera, till att ”låna” delar och 

sätta ihop dem, det som Nilsson (2002) kallar sampla. Eleven kan också uppfatta 

en kopierad eller samplad text som egenproducerad. Lea och Street (1998) lyfter 

fram att studenter ofta har svårt att se skillnad mellan att referera och plagiera då 

de skriver egna texter. Eleven kan också vara nöjd med en reproducerad text och 



uppfatta den som egenproducerad, vilket inte minst ett godkänt betyg från 

läraren bekräftar (Westman 2009). I en sådan situation är det förståeligt att 

eleven uppfattar att ”skriva av” som en rationell handling. 

    I vissa situationer kan dock en kopierande skrivaktivitet vara funktionell och 

meningsfull. I mötet med ett helt nytt innehåll finns kanske inte möjlighet att 

direkt ha en så djup förståelse för innehållet att man har möjlighet att uttrycka 

det med egna ord. Då kan ett rationellt förhållningssätt vara att kopiera, eller 

strukturera och lagra kunskap. Om man däremot vill fördjupa och befästa 

kunskap kan just förmågan att formulera om och uttrycka sig på egen hand kring 

ett kunskapsinnehåll vara tecken på att man tillgodogjort sig detsamma. Texter 

skrivna med ett enklare register kan därmed visa en högre grad av förståelse.  

 

 

Skrivande som redskap för lärande 

   

Den tredje utvecklingspotential jag vill lyfta fram ligger i de möjligheter 

yrkeslärare och lärare i allmänna ämnen på yrkesprogram har att använda 

skriftkultur och skrivande som ett tydligare redskap för lärande. Detta kan 

naturligtvis ske på flera olika sätt. I många fall menar jag att lärarna inte 

funderar så mycket på vad eller hur eleverna skriver, utan mera ser det som ett 

sätt att genomföra en uppgift. Skrivandet tas helt enkelt för givet i skolan, vilket 

leder till att varken elever eller lärare i någon högre grad reflekterar över det 

skrivande som sker eller ser skrivande som ett medvetet verktyg för att stärka 

lärandet. 

   Skolan ger samtliga ämnen ansvar för språk och språkutveckling. Om 

utgångspunkten i skolan är att man strävar efter mer egenproducerade och mer 

utvecklade texter inom de skrivkompetenser som används, krävs medvetenhet 

och kunskap hos lärarna. Svensklärarna har här en nyckelroll i och med att de 

inte bara ska använda språket som ett redskap för lärande utan även undervisar 

om språket i sig. De måste vara experter på hur texter språkligt är uppbyggda 

och kunna förmedla den kunskapen till eleverna så att de förstår vad de ska göra 

och hur de ska göra det. 

    Ett sätt att göra detta är att tydligare arbeta med att visa eleverna hur texter ser 

ut, alltså att använda mer så kallad explicit skrivundervisning.
4
 I mitt 

avhandlingsmaterial finns mycket få exempel på situationer där formen på det 

som ska skrivas fokuseras och där själva skrivandet utgör målet med 

undervisningen (Westman 2009). I princip finns endast två skrivsituationer där 

eleverna får stöd i hur skrivandet formellt ska utformas. Eleverna får alltså litet 

eller inget stöd i att formulera sina texter. 

                                           
4
 Inom den så kallade genrepedagogiken eller Sydneyskolan förespråkas en skrivpedagogisk 

modell som bygger på principen att explicitgöra texters form och formuleringar och medvetet 

träna eleverna i dessa (Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008, Schleppegrell 2004). Kritik 

finns också mot explicit skrivundervisning (Freedman 1993). 



   Det stöd eleverna behöver kan naturligtvis utformas på olika sätt. Ett sätt att 

arbeta mer explicit med texter är att visa och exemplifiera hur man med 

språkliga formuleringar eller s. k textaktiviteter kan skapa större textenheter. 

Textaktiviteterna kan fungera som ett mönster för hur man exempelvis förklarar, 

beskriver, instruerar, argumenterar eller berättar med text. Språkliga mönster av 

dessa slag kan även hjälpa till att visa hur texter av mer komplex art är möjliga 

att konstruera med hjälp av språkligt mer avancerade formuleringar.  

   De två skrivsituationer som nämnts ovan får här fungera som illustration till 

några möjliga sätt att stödja ett utvecklat skrivande. Här finns möjligheter att 

utveckla texterna som eleverna kanske inte ser och heller inte får hjälp att se och 

därför inte kan utnyttja. Exempelvis skulle eleverna med strukturerat stöd, kunna 

träna sig i att hämta information från en skriven text och därefter formulera en 

egenstrukturerad och egenformulerad text, istället för att som nu endast skriva 

av.  Ett annat exempel visar möjligheter att med stöd kunna omformulera en 

listliknande text till en mer utbyggd och sammanhållen text där inte bara 

kortfattad information staplas upp. Båda texterna skulle exempelvis med hjälp 

av utbyggda resonemang eller understödda argument mera få karaktären av den 

texttyp som de i uppgiftsbeskrivningen är tänkta att leda fram till: utredande 

uppsats och rapport.  Det stöd som behövs menar jag alltså mer bör koncentreras 

på textens globala nivåer som form och struktur, men även på språkliga 

formuleringar på lokal textnivå. Det räcker alltså inte med att kommentera 

ytstruktur som stavfel för att elevers texter ska förbättras. 

   Yrkeslärare och lärare i  allmänna ämnen på yrkesinriktade program har en 

dubbel roll. De arbetar med ett ämne eller yrkesområde och har då ett ämnes- 

eller yrkesspråk att förmedla (se ovan). Samtidigt arbetar de flesta lärare med 

språket och skrivandet som ett mer allmänt redskap för lärande och använder i 

många fall flera olika texttyper som inte alltid hänförs till yrket eller 

ämnesområdet. Trots att jag anser att alla lärare varken ska eller kan fungera 

som svensklärare behöver alla lärare redskap för att ha möjlighet att lyfta fram 

och peka på hur texter och därmed lärandet kan utvecklas.  

   En möjlig väg att gå är att svensklärare, som har unik kännedom om språket, 

och yrkeslärare i karaktärsämnen, med ämneskunskap och expertis inom sitt 

ämnes respektive ämnesspråk, samarbetar mer och på ett tydligare sätt kring 

utvecklingen av elevernas skrivande. Flera studier av svenskämnet efterlyser 

mer ämnesöverskridande arbetsformer (Brorsson 2007, Nyström 2000). 

Lärarens roll blir viktig som vägvisare i skrivutvecklingen, vilket poängteras av 

flera (Dysthe 1996, Frykholm m.fl. 2007, Nilsson 2002). En förutsättning för att 

det ska leda till skrivutveckling menar jag dock är hur samarbetet ser ut, inte att 

det sker. Lärare i alla ämnen känner ofta till form och funktion för det skriftbruk 

och de texter som är specifika för just deras ämne. Den stöttning som eleverna 

får skulle förstärkas av att man synliggör och förtydligar specifika kunskaper om 

de texter som används just inom varje ämne. Olika texttyper och 



skrivkompetenser borde alltså utnyttjas, trots att enstaka uppgifter eller övningar 

i sig kan vara funktionella i sitt sammanhang. 

    Att explicitgöra hur man språkligt bygger olika texter kan vara ett sätt att ge 

elever, som normalt inte vill skriva, ett verktyg som på ett framåtsyftande sätt 

leder till utveckling av skrivandet och i förlängningen även till 

kunskapsutveckling. Att dessutom synliggöra skriftens roll i det yrke eleven 

förbereds för, borde leda till en tydligare medveten om att alla yrken kräver 

kunskaper i att läsa och skriva. Detta kan vara ett sätt att motivera yrkeselever 

till skriftkompetens. Eleven behöver alltså förstå vad hon ska skriva, hur hon ska 

skriva och varför hon ska skriva i olika situationer och sammanhang. Skolan 

måste dessutom erbjuda eleverna ett rikt och varierat skriftbruk som bjuder 

eleverna på utmaningar. Att erbjuda eleven en möjlig väg till skrivutveckling 

kräver att man på ett medvetet och genomtänkt sätt arbetar aktivt med skrivande. 
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