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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att jämföra fem läroböcker i svenska för gymnasiets första år med fokus 

på vilka skrivdiskurser som lyfts fram i läroböckerna samt hur dessa syns i böckerna. Den teoretiska 

utgångspunkten är teori om skrivdiskurser. Materialet utgörs av läroböcker i svenska för 

gymnasieskolan från år 1971, 1989, 1996, 2008 och 2017. Resultatet visar att läroböckerna, till 

viss del, skiljer sig åt gällande vilka skrivdiskurser som förekommer i dem. Kopplingar mellan 

böckernas innehåll och kursplanerna kan också ses. De skrivdiskurser som förekommer i 

läroböckerna förekommer även i styrdokumenten. Studien visar att i vilken utsträckning de olika 

skrivdiskurserna förekommer har varierat över tid. 
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1 Inledning 

Svenskämnet utgör en stor del av utbildningen såväl på grundskolenivå som gymnasienivå. Ämnets 

och läroböckernas innehåll har förändrats över tid. Skolans läromedel speglar kunskapsideal som 

råder i samhället. Olika områden tas upp på olika sätt under olika perioder. I denna uppsats kommer 

jag att fokusera på hur läroböckerna presenterar skrivande och skrivuppgifter. Jag har valt att belysa 

hur kapitlet om skrivande i svenskböcker framställer skrivandet.  Fem olika läroböcker från 1970-

tal till sent 2010-tal har undersökts. Jag har valt att titta på de delar av läroböckerna som behandlar 

skrivande eftersom det är en grundläggande del av svenskämnet och finns med i alla kurser under 

olika tider. När det gäller skrivande finns det ett antal olika sätt att se på hur skrivande bäst lärs ut 

och i vilket syfte. Skrivandet kan sägas ingå i olika diskurser där skrivandet tjänar olika syften. 

Dessa olika sätt att se på och tala om skrivande kan sägas vara olika diskurser om skrivande. 

Innehållet i kapitlet om skrivande i läroböckerna beskrivs utifrån ett antal olika skrivdiskurser. De 

olika skrivdiskurserna beskrivs i avsnittet Bakgrund nedan.   

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur läroböcker från olika årtionden, i ämnet svenska inom 

gymnasieskolan, beskriver skrivande. För att göra detta används de olika skrivdiskurserna. De 

valda böckerna gäller för gymnasiets första år. Denna analys hoppas jag ska kunna säga något om 

hur skrivandet presenteras samt hur synen på skrivandet tar sig uttryck i läromedlen. Eventuella 

förändringar över tid reflekteras över i diskussionsdelen. 

Jag har valt 1970-talet som startpunkt eftersom den moderna svenska gymnasieskolans första 

läroplan kom ut år 1970. Det var det året en större skolreform genomfördes och bland annat 

realskolan avskaffades. Läroböckerna kan säga något om vad som under olika tider har ansetts vara 

viktigt att kunna för eleverna, och i förlängningen, för samhällsmedborgarna. 

 

Mina frågeställningar är: 

• Vilka skrivdiskurser finns representerade i läroböckerna? 

• Hur syns de olika skrivdiskurserna i läroböckerna? 
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Vilka skrivdiskurser som finns representerade i skrivkapitlet kommer att besvaras genom en 

redogörelse av exempel som anses representativa för en viss skrivdiskurs. Genom nämnda exempel 

besvaras även frågan angående hur skrivdiskurserna syns i böckerna.  

3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer tidigare forskning om svenskämnets historia att omnämnas och det 

teoretiska ramverk som berör diskurser kring skrivande att redogöras för. Det teoretiska ramverket 

används senare för att identifiera de skrivdiskurser som finns representerade i de olika böckerna. 

Att skolan har förändrats över tid kan inses intuitivt. En del som har inverkan på skolans 

utformning är skolans styrdokument. Då skolan styrs politiskt utformas dessa styrdokument på 

uppdrag av riksdagen. För att ge en viss kontext till innehållet i de studerade böckerna finns en kort 

redogörelse av styrdokument som är relevanta för svenskämnet. Hänvisningar till styrdokumenten 

sker då resultatet diskuteras i diskussionskapitlet. Dessa styrdokument är dock inte en del av det 

material som analyseras i denna uppsats. 

3.1 Tidigare forskning om svenskämnets historia 

Exempel på tidigare forskning om själva svenskämnets historia och utveckling finns i  

Svenskämnets historia av Jan Thavenius (red.) från år 1999. I boken beskrivs svenskämnets 

utveckling från 1800-talet fram till 1990-talet. Boken beskriver svenskämnets utveckling från 

mitten av 1800-talet till slutet av 1990-talet. Bokens syfte är att fördjupa debatten om ämnets 

problem och framtid. I denna beskrivs att skriftspråket har fått konkurrens av andra, nyare medier 

och menar att en historisk tillbakablick kan vara till hjälp för att möta de nya utmaningarna. I boken 

behandlas ämnen som huruvida svenskämnet ska fokusera på språkliga färdigheter eller snarare 

bidra till att lägga grunden för elevernas mognad som människor samt huruvida fokus ska läggas 

på korrekt språk eller på språkutveckling. Boken tar upp att det under 1990-talet i praktiken fanns 

tre svenskämnen sida vid sida. Ett färdighetsämne vars fokus var formaliserad språkträning, ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne med fokus på kommunikation, innehåll samt funktionellt skrivande, 

talande och läsande. Det tredje skulle då vara ett litteraturhistoriskt bildningsämne (Thavenius 
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1999:74). Denna syn på svenskämnets olika beståndsdelar har troligen funnits även under andra 

perioder. 

3.3 Svenskämnets styrdokument och deras historik 

På 60-talet startade en förändring av skolväsendet. 1970 kom läroplanen Lgy70. Denna innebar att 

gymnasiet, yrkesskolan och fackskolan slogs ihop. Det blev en ”integrerad” gymnasieskola 

(Thavenius 1999:90).  

Lgy70, del I, allmän del är upplagd på följande vis: gymnasieskolans linjer, mål och riktlinjer, 

allmänna anvisningar, timplaner, kursplaner. Det finns inga betygskriterier i de olika ämnena och 

ämnena är inte indelade i olika kurser. I Lgy70, del II, supplement, svenska återfinns råd om vad 

ämnet bör innehålla och hur undervisningen kan läggas upp. Efter målen i Lgy70, del I, allmän del 

finns så kallade huvudmoment. I Lgy70 står svenska som obligatoriskt ämne på alla linjer. Målen 

inleds med formuleringen ”undervisningen i svenska skall ge eleverna vidgade kunskaper om 

språket och litteraturen och utveckla deras förmåga att använda språket”. Längre ner står följande: 

Eleverna skall alltmer självständigt och i meningsfulla sammanhang arbeta med olika språkliga 

uttrycksformer för att lära känna, bedöma och bruka språket och litteraturen som medel för 

information, påverkan, kontakt och konstnärligt skapande. Detta innebär att eleverna genom att 

själva pröva och använda skilda uttrycksformer i tal och skrift får sådana kunskaper och 

färdigheter att de med säkerhet och tilltro till egen förmåga kan redovisa sakförhållanden och 

uttrycka tankar, åsikter och känslor. (Lgy70:267) 

Under Svenskans huvudmoment står muntlig och skriftlig framställan, språkets bruk och byggnad, 

samt litteraturstudium (Lgy70 1983:268). En skillnad mot dagens kursplan är att språket som medel 

för konstnärligt skapande tas upp.  

År 1994 kom en ny läroplan. Specifika mål för de olika gymnasieprogrammen, timplaner, 

kursplaner och betygskriterier presenterades i separata dokument. Detta innebar att dessa kunde 

utvecklas och modifieras flera gånger utan att man behövde ändra själva läroplanen (Egidius 

2001:176). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94, består av skolans värdegrund 

och uppgifter samt mål och riktlinjer. Målen är olika mål för kunskaper på ett generellt plan, de är 

inte anpassade till en särskild kurs eller ämne, utan till hela gymnasieutbildningen. Det som kan 

kopplas till skrivande bland mål att sträva mot är att eleven: 
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• Kan kommunicera och behärskar det svenska språket/teckenspråk  

• Kan ge uttryck för erfarenheter, tankar och känslor 

 

Under mål att uppnå finns följande punkt: 

• Eleven kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- 

och vardagslivet och för fortsatta studier (Lpf94). 

 

År 2000 kom det nya programmål från Skolverket (Skolverket 2004:4). I dessa fanns 

betygskriterier för betygen G (Godkänd), VG (Väl godkänd) och MVG (Mycket väl godkänd) i, 

bland annat, kurserna svenska A, B och C för gymnasiet.  

De betygskriterier som berör skrivande i Svenska A för betyget Godkänd (G) är följande, från 

Regler för målstyrning (sjätte upplagan 2000): 

• Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella 

sammanhang med hänsyn till mottagaren. 

• Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig i skrift av grundläggande 

regler för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk. 

• Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med andra. 

 

För Väl godkänd (VG) gällde följande kriterier. 

• Eleven skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som utredande texter där tankegången 

klart framgår. 

• Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess går till. 

 

För Mycket väl godkänd (MVG) gällde följande kriterier. 

• Eleven använder, i såväl tal som skrift, stilmedel som är effektfulla och slående och 

anpassar sitt budskap så att det både berör och förstås av mottagaren. 

• Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina teoretiska kunskaper 

om språk och litteratur.  
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Innehållet i programmålen i Regler för målstyrning – gymnasieskolan började tillämpas på 

utbildningar som startade höstterminen 2000. Kursplanen är uppdelad i ämnets syfte, mål att sträva 

mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, samt målen och betygskriterierna för respektive kurs. 

År 2011 trädde den nya läroplanen Lgy11 i kraft. Det som tidigare kallats mål att sträva mot 

kallas nu för riktlinjer. Det som innan kallats mål att uppnå kallas nu för kunskapskrav (Avander 

2011:5). Läroplanen innehåller många verb, detta för att påvisa vilka förmågor eleven ska kunna 

visa (Beche 2014:23). 

I Lgy11 finns det ämnesplaner där det finns kunskapskrav för betygen E till A, där A är det 

högsta. När det gäller skrivande står det i kunskapskraven för betyget E i Svenska 1 i Lgy11 att 

eleven ska kunna:  

skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga 

samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.  

Vidare står det att eleven i huvudsak ska kunna följa ”skriftspråkets normer för språkriktighet”. 

Efter detta följer att eleven ska kunna läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av 

texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. Vidare står det att eleven för betyget E 

skall med viss säkerhet värdera och granska källor kritiskt samt tillämpa grundläggande regler för 

citat- och referatteknik (Skolverket 2010:3).  

I denna senaste läroplan är det i grunden, till stor del, samma förmågor som för betyget E som 

utvecklas och fördjupas för de högre betygen C och A. Det kan exempelvis handla om att det som 

på E-nivå skall göras översiktligt, för högre betyg skall göras utförligt. Ibland tillkommer dock 

krav på förmågor för de högre betygsnivåerna, men de flesta förmågorna finns representerade i 

varje betygssteg, men på olika gradskala. I Lpf94 var kriterierna upplagda på ett annat sätt. Där var 

kriterierna för G de grundläggande och kriterierna för högre betyg innehöll andra moment. 

Exempelvis förekom skrivande av utredande text i Lpf94 först på VG-nivå, till skillnad från i 

Lgy11 där argumenterande text och andra typer av texter förekommer redan på E-nivå. 

3.4 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska bakgrunden som jag använder rörande olika skrivdiskurser. 

För att se vilken typ av skrivande som lärs ut i läroböckerna kommer jag att använda mig av en 

indelning av olika sätt att se på skrivande. Denna indelning är inspirerad av Roz Ivanič olika typer 
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av skrivdiskurser. I artikeln ”Discourses of writing and learning to write” presenterar Ivanič en 

analys av teorier kring skrivande och skrivandets pedagogik. I artikeln introduceras ett ramverk om 

skrivandets pedagogik kopplat till synen på språk, synen på skrivande, synen på hur skrivande lärs 

in, förhållningssätt till att lära ut skrivande samt förhållningssätt till att bedöma skrivande. 

Ramverket kan användas för att identifiera diskurser kring skrivande i, bland annat, pedagogiskt 

material. Ivanič menar att i ett heltäckande sätt att lära ut skrivande kan dessa olika skrivdiskurser 

kombineras och interagera, trots att det kan finns visa spänningar och motsägelser mellan dem. 

Ivanič tar upp ett antal olika skrivdiskurser, nämligen a skills discourse of writing, a creativity 

discourse of writing, a process discourse of writing, a genre discourse of writing, a social pratices 

discourse of writing och a sociopolitical discourse of writing. De av Ivanič beskrivna diskurserna 

är baserade på studier av utbildningssystemen i engelskspråkiga länder (Ivanič 2004:227).  

A skills discourse of writing betyder att man ser skrivandet som kunskap om lingvistiska mönster 

och regler. I strikt mening ser man skrivandet som en kontextlös aktivitet och att bra skrivande 

bestäms av korrektheten hos ord, bokstäver, meningar och textinformation. I en renodlad version 

av denna diskurs ligger alltså fokus enbart på texten, man bortser då från sammanhanget. I denna 

diskurs är mönster och regler för skrivande mest betydelsefullt. Under senare tid har detta dock 

förändrats och det har blivit mer accepterat att mönster och regler kan skilja sig åt mellan olika 

texttyper. På grund av detta kan färdighetsdiskursen förekomma ihop med synen på att skrivandet 

påverkas av vilken typ av text som produceras. (Ivanič 2004:227) Jag kommer att benämna denna 

typ av skrivande som färdighetsskrivande.  

A creativity discourse of writing fokuserar på innehåll och stil snarare än form. Innebörden och 

den mentala processen blir central. Skrivandet i sig ses som en värdefull aktivitet. (Ivanič 

2004:229) Inom denna diskurs finns möjlighet att förhålla sig friare till språkliga regler och 

skrivandet kan ske för att den som skriver själv ska ha nytta av aktiviteten. Andra saker som 

kännetecknar denna typ av skrivande är att elevens intresse får styra innehållet samt att 

skönlitteratur används som inspiration när eleven ska skriva egna skönlitterära texter. Jag kommer 

att benämna denna typ av skrivande som kreativt skrivande.  

A process discourse of writing tar upp planerande och skrivandets process som till exempel att 

planera textens upplägg och disposition, göra utkast och bearbeta texten, exempelvis genom 

kamratrespons. Det kan handla om både den kognitiva och praktiska skrivprocessen. Detta synsätt 

utvecklades i samband med kognitionspsykologisk forskning under det sena 1970-talet. Under 
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1980-talet började det processinriktade tillvägagångssättet för utlärning av skrivande att användas 

i läroböcker och omnämnas i styrdokument (Ivanič 2004:231). Jag kommer att benämna denna typ 

av skrivande som processkrivande.  

A genre discourse of writing fokuserar på det skrivna som produkt och hur texten formas efter 

olika genrer samt vad som kännetecknar olika typer av texter. Detta synsätt har i huvudsak sitt 

ursprung från Australien och formulerades under den senare halvan av 1980-talet (Ivanič 

2004:232). Jag kommer att benämna denna typ av skrivande som genreskrivande.  

A social practices discourse of writing handlar om skrivande som social interaktion och 

kommunikation. Inom denna diskurs kan även teknologi kring kommunikation tas i beaktande 

(Ivanič 2004:234). De teknologiska hjälpmedlen kan vara en del av skrivandet som social praktik 

eftersom man tänker sig att det finns en mottagare som ska ta emot texten i ett visst medium. Ett 

exempel på detta är vilka tekniska hjälpmedel som kan behövas vid utformandet av en 

arbetsansökan, exempelvis skrivmaskin eller ordbehandlingsprogram samt huruvida ansökan ska 

skickas till en arbetsgivare i ett visst format, elektroniskt eller fysiskt. Den samtida teknologin kan 

vara kopplad till arbetslivet och annan kommunikation i samhället. Ivanič tar upp att situationer 

som räknas till social praktik kan simuleras i klassrummet. I skrivande som social praktik räknar 

Ivanič även in de teorier som inte enbart betraktar text som skrivna ord utan också som något som 

är multimodalt. Hon menar att skrivande som social praktik innebär ett breddat perspektiv på 

litteracitet (Ivanič 2004:235). Detta innebär att litteraciteten kan innefatta andra tecken och 

uttrycksformer än bokstäver.  Jag kommer att benämna denna typ av skrivande som skrivande som 

social praktik.  

A sociopolitical discourse of writing fokuserar på bredare politiska aspekter av kontexten. I detta 

fall tänker man sig att skrivandet är format av social påverkan och maktrelationer. (Ivanič 

2004:237) Inom denna diskurs ligger fokus bland annat på att den som skriver bör vara medveten 

om underliggande strukturer i samhället som påverkar skrivandet på olika sätt. Skribenten bör även 

vara medveten om vilken effekt olika ordval har. Skribenten uppmuntras inom denna diskurs även 

att skriva om ämnen som berör mindre priviligierade grupper i samhället. Denna diskurs kan 

översättas till den sociopolitiska diskursen.  

Ivanič anger inte några exakta exempel för hur hennes ramverk ska tillämpas. Hon skriver att 

teorin kan användas på olika sätt i olika sammanhang (Ivanič 2004:240). Med hjälp av denna 

indelning i olika sätt att se på skrivande som utgångspunkt kan jag observera vilka typer av 
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skrivande som lyfts fram i läroböckerna samt vilka synsätt som finns representerade där. De olika 

diskurserna är inte alltid helt åtskilda från varandra utan kan förekomma tillsammans eller 

överlappa varandra. Exempelvis kan färdighetsdiskursen, i den vidare definitionen, ha vissa 

beröringspunkter med genrediskursen och diskursen om social praktik då de två snare diskurserna 

förutsätter vissa färdigheter. 

4 Metod och material 

I detta kapitel kommer min metod och mitt material att beskrivas.  

4.1 Metod 

Undersökningen är en kvalitativ och komparativ läromedelsanalys. Jag sammanfattar upplägg och 

innehåll i de delar av boken som behandlar skrivande. Jag tittar närmare på vilka olika typer av 

skrivande som är i fokus i text och elevuppgifter. Jag utgår ifrån de olika skrivdiskurserna som 

beskrivits av Roz Ivanič: 

• Färdighetsdiskursen 

• Kreativitetsdiskursen 

• Processdiskursen 

• Genrediskursen 

• Diskursen för social praktik 

• Den sociopolitiska diskursen 

I de stycken som behandlar skrivande lyfter jag fram vilka skrivdiskurser som finns representerade 

i de olika läroböckerna. Till skrivandet hör även de medier som används för att producera en text. 

Jag läser kapitlen om skrivande noggrant och tittar på vilka skrivdiskurser som syns samt noterar 

illustrerande exempel. Dessa exempel återges i resultatdelen i denna uppsats för att visa hur de 

olika skrivdiskurserna syns representerade i de olika böckerna. Detta för att tillse att analysen blir 

transparent. 

En diskursanalys av mer kvantitativ karaktär hade kunnat studera förekomsten av ord som kan 

sägas karaktärisera de olika diskurserna. Eftersom Ivanič förslag på ord som kan förekomma i 
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samband med de olika diskurserna dock inte är precisa, utan enbart exempel, samt eftersom 

läroböckernas sätt att lägga fram informationen på är mycket varierad så är bedömningen att det 

fungerar bättre att, genom en analys, plocka ut innebörden i vad som åsyftas utifrån sammanhanget 

och inte titta efter enskilda ord. 

4.2 Material 

Materialet utgörs av läroböcker i svenska för gymnasiets första år. Jag har valt böcker som täcker 

in varje årtionde nämligen 1970-tal, 1980-tal, 1990-tal, 2000-tal och 2010-tal. En lärobok från varje 

årtionde har valts. Böckerna som valts har använts eller används fortfarande vid undervisning i 

svenska vid gymnasieskolan.  

De böcker som studeras är läroböcker från gymnasieskolans första år, i de fall som böckerna är 

preciserade för en särskild årskurs. Jag har alltså valt böcker som används främst i Svenska 1, vilket 

tidigare hette Svenska A. Fokus ligger på svenskämnet för de studieförberedande programmen, i 

de fall som ämnet skiljt sig åt mellan yrkesprogram och studieförberedande program.  På 1970-

talet var yrkesprogrammen 2-åriga medan de studieförberedande programmen var tre – eller 

fyraåriga. Den tekniska linjen var 4-årig. År 1991 blev alla gymnasieskolor treåriga.  

En utmaning med det urval som gjorts är att även om ett ämne inte tas upp i Svenska 1 så kan 

det ha ingått i Svenska 2 eller 3. Att ett visst arbetsområde inte ingår i läroböckerna för Svenska 1 

betyder inte att de inte har ingått i senare kurs.  

Jag har valt läroböcker som jag vet har använts i undervisning och som är vanligt 

förekommande. Läroböckerna är utvalda för att täcka in en period från 1970-talet till idag. En bok 

tas med i två upplagor, en från 2008 och en från 2017, detta eftersom dessa böcker är vanligast 

förekommande på de skolor jag tillfrågat och de två versionerna skiljer sig åt i stor utsträckning. 

Att de skiljer sig åt i stor grad beror på att den senare utgåvan är anpassad efter den nya läroplan 

som kom 2011. Både innehåll, uppgifter och kapitelindelning skiljer sig mellan de två upplagorna. 

På grund av att de olika versionerna skiljer sig åt så pass mycket är det inte så att de är mer lika 

varandra gällande skrivdiskurser än vad de övriga läroböckerna är, tvärtom framgår det att de är 

anpassade efter två helt olika läroplaner.  Läroböckerna som jag studerar är följande: 
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• Svenska för gymnasieskolan. Lärobok, Årskurs 1, tre- och fyraåriga linjer från 1971 av 

Bengt Brodow (red.). Denna bok kommer i fortsättningen att kallas ”boken från 1971”. 

• Svensk blandning Fakta & färdigheter från 1989 av Lars Johansson (red.). Denna bok 

kommer i fortsättningen att kallas ”boken från 1989”. 

• ABC: svenska för gymnasieskolan. Handbok från 1996 av Norrby & Ljungmark (red.). 

Denna bok kommer i fortsättningen att kallas ”boken från 1996”. 

• Svenska impulser 1 från 2008 av Markstedt & Eriksson. Denna bok kommer i fortsättningen 

att kallas ”boken från 2008”. 

• Svenska impulser 1 andra upplagan från 2017 av Markstedt & Eriksson. Denna bok kommer 

i fortsättningen att kallas ”boken från 2017”. 

 

Materialet i denna undersökning kan självfallet inte sägas vara helt representativt för allt läromedel 

eller för undervisningen. Det inte säkert att lärare har följt böckernas upplägg eller att de ens 

använder böcker i undervisningen, en del gör egna uppgifter eller använder bara vissa delar av 

boken. Vitt generaliserade slutsatser bör ej dras utifrån resultaten i denna undersökning men den 

kanske säga något om hur läroböcker sett ut under de olika perioderna. 
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5 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet från en lärobok i taget i kronologisk ordning utifrån de olika 

skrivdiskurserna. Inledningsvis ges för varje bok en kort beskrivning av skrivkapitlets indelning i 

olika underkapitel. Detta görs för att synliggöra vilka delar av skrivandet författarna väljer att lyfta 

fram. 

5.1 Svenska för gymnasieskolan, Lärobok åk 1, 1971 

5.1.1 Kapitelindelning 

Kapitlet Skriftlig kommunikation är uppdelat i följande underkapitel: Att berätta och rapportera, 

Att beskriva föremål, fakta och funktioner, Att beskriva miljöer och människor, Att ställa upp en 

PM, Att skriva en instruktion, Att sammanfatta och referera och Att skriva om teknik. 

5.1.2 Färdighetsdiskursen 

I denna bok från 1971 finner vi i kapitlet Skriftlig kommunikation framför allt instruktioner, 

exempeltexter, mallar, råd och anvisningar. I denna är alltså färdighetsdiskursen representerad i 

stor utsträckning. Ibland följs instruktionerna av en uppgift som t.ex. ”stryk under uttryck som 

innebär ett förmänskligande” (Brodow 1971:105). Uppgifter i denna bok går ofta ut på att eleven 

ska stryka under i boken. 

Det första som tas upp i kapitlet om skriftlig kommunikation är att berätta. Att berättande i detta 

fall förs till färdighetdiskursen, och inte till kreativitetsdiskursen, beror på att det, i denna lärobok, 

finns en inriktning mot att berättandet är en färdighet. Avsnittet om berättande börjar med en kort 

berättelse. Det ställs sedan några frågor om huruvida berättelsen är bra skriven, om den ger 

spänning samt om läsaren kan leva sig in i den. I meningen efter står det att dessa frågor nog måste 

besvaras nekande. Det är alltså snarast retoriska frågor där elevens tankar ska vägledas i en viss 

riktning. Efter det kommer ett avsnitt ur Vilhelm Mobergs invandrarna, som då ska tjäna som ett 

gott exempel. Sedan följer några stycken som heter Variation, Närvarokänsla, Inlevelse, Rytm, 

Varierad utförlighet och Läsaren aktiveras. Slutligen finns ett avsnitt som heter Att börja där det 

förklaras hur eleven ska börja skriva en egen berättelse. Detta avsnitt om berättande kan sägas ingå 
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i en diskurs om färdighet. I vissa fall hade berättande text kunnat falla inom diskursen för kreativt 

skrivande, men i detta fall är det berättande skrivandet styrt och värderas olika beroende på textens 

egenskaper, vilket tyder på att skrivandet ses som en slags färdighet. Att beskriva miljöer och 

människor innehåller också några exempel ur skönlitterära verk. Frågorna på dessa exempel 

handlar ofta om att eleven ska stryka under eller hitta något som exempelvis liknelser eller 

sinnesintryck. Det kan också finnas faktafrågor som ”vad kan man kalla detta sätt att beskriva?”. 

Att kunna identifiera olika litterära grepp framstår som en färdighet.  

Att sammanfatta och referera innehåller avsnitt om färdigheter som textbearbetning, 

textsammanfattning, källangivelse, referatmarkering, citeringsteknik, objektivitet och 

språkanpassning.  

Ett annat exempel på instruktioner som kan kopplas till färdighetsskrivande är avsnittet som 

handlar om PM. I detta avsnitt finns två exempel på vad en PM kan vara. Det ena exemplet är en 

minneslista på saker att göra och det andra är en broschyr med råd och anvisningar till nyanställda 

i ett företag. Det som i denna lärobok kallas PM skiljer sig från vad som idag benämns som PM i 

akademiska sammanhang. Eleven ska i denna bok titta på formatet i typexemplet och göra likadant. 

Innehållet gällande skrivande är i denna lärobok kopplat främst till arbetsliv eller skönlitterärt 

skrivande och verkar ses som en färdighet. Att ställa upp PM, att skriva instruktion visar också 

några typexempel som minneslista, broschyr och instruktion. Att berätta och rapportera innefattar 

rapporter som är tänkta att användas inom arbetslivet. I detta underkapitel tas näringsliv, 

förvaltning och serviceverksamhet upp som exempel där rapporter kan förekomma. Det finns en 

punktlista över hur rapporter utformas. Att beskriva föremål, fakta och funktioner innehåller 

exempel som ”testrapport om en mc”. Därefter följer en fråga om vad som är faktabeskrivning och 

vad som är värdering i exempeltexten. Eftersom boken är tänkt för tre- och fyraåriga linjer och den 

tekniska linjen var den fyraåriga var troligen underkapitlet Att skriva om teknik tänkt för den 

tekniska linjen. Den som gick denna linje blev gymnasieingenjör. Underkapitlet Att skriva om 

teknik innehåller rapportskrivning med olika steg för hur man går tillväga, exempel som visar hur 

en rapport (om dämpdon) kan se ut på tre uppslag i boken med text, tabell om kostnadsinformation, 

funktionsanalys och bilagor. Efter detta följer information om större rapporter, 

innehållsförteckning, sammanfattning och avsnittsnumrering, illustrationer och teknisk 

information. Att dessa delar av innehållet är tydligt kopplade till arbetslivet gör att de angränsar till 
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diskursen om social praktik, det är dock störst fokus på att lära ut de olika färdigheterna som krävs, 

vilket gör att de platsar inom färdighetsdiskursen.  

5.1.3 Kreativitetsdiskursen 

Emellanåt förekommer det att det ställs en fråga till eleven i slutet av ett stycke, ibland en fråga där 

eleven själv får tänka och motivera svaret som i följande fråga under avsnittet Att beskriva miljöer 

och människor: 

Detta är en tavla i ord. Till vilken teknik förs associationerna? Kolteckning? Akvarell? Etsning? 

Oljemålning? Mosaik? Motivera svaret. (Brodow 1971:106) 

Detta kan sägas höra till kreativitetsdiskursen eftersom eleven i denna uppgift uppmuntras att göra 

egna associationer och skriva relativt fritt utifrån sina egna tankar.  

5.1.4 Processdiskursen 

I den del som handlar om att sammanfatta och referera finns ett stycke om referatteknik och tips 

om att börja med att stryka under det väsentliga i texten. Detta är dock inriktat mot studieteknik för 

läsning av text och är inte direkt inriktat mot skrivprocessen. Detta liknar mer en slags instruktion 

för arbetsgången. 

5.1.5 Genrediskursen 

Det förekommer olika typer av texter som exempelvis PM och berättade text men eftersom fokus 

ligger på färdigheten att följa en slags formatmall för respektive text-typ, och inte direkt på vad 

som kännetecknar olika typer av texter, är genrediskursen inte framträdande. Fokus ligger på att 

kunna skriva berättande och beskrivande, beskriva miljöer och människor, att skriva om teknik och 

inte på vilken text-typ det är. 

5.1.6 Diskursen om skrivande som social praktik 

Mycket av det som tas upp i boken kan kopplas till arbetslivet. I avsnittet Att sammanfatta och 

referera ges, utöver det som nämnts ovan under färdighetsdiskursen, exempel från yrkeslivet och 

samhällslivet på när man kan behöva lämna skriftliga referat som exempelvis konferens, ingenjörs-
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rapport, examensarbete, politiskt arbete och styrelsearbete. Idén verkar vara att eleverna ska ha 

nytta av kunskapen som förmedlas i en specifik kontext. Det är dock inte så mycket fokus på en 

verklig mottagare eller vilken effekt texten har på läsaren. Det är inte social praktik fullt ut, men 

syftet är att lära eleverna att kommunicera i arbetssammanhang. Ivanič skriver att kunskaper 

nödvändiga för specifik kommunikation inom arbetslivet är en del av den sociala praktiken för 

skrivande (Ivanič 2004:235), varför exempelvis de tekniska rapporterna som nämns ovan också 

kan räknas till diskursen som social praktik.  

5.1.7 Den sociopolitiska diskursen 

I denna lärobok har det inte återfunnit något i kapitlet om skrivande som kan inordnas under denna 

diskurs. 

5.2 Svensk blandning Fakta & färdigheter, 1989 

5.2.1 Kapitelindelning 

Kapitlet Att skriva är indelat i följande underkapitel: Att referera, Att sammanfatta, Att berätta 

(episk teknik, komposition och kronologi, språklig teknik), Att beskriva, Att utreda, Att 

argumentera, Att sammanställa och Att kommunicera i vardagslivet. 

5.2.2 Färdighetsdiskursen 

I denna bok finns arbetsgång för att referera. Det finns också en punktlista med krav som kan ställas 

på referat. Uppgifterna är mer av informerande karaktär än rena övningsuppgifter. Det finns inga 

instuderingsfrågor eller diskussionsfrågor, utan snarare instruktioner. I introduktionen står att de 

olika stegen referera, berätta, beskriva, utreda, argumentera, sammanställa och utarbeta praktiska 

skrivelser i stort sett betyder en stegring i teknisk färdighet. Därmed är det uttalat att skrivande ses 

som en teknisk färdighet där de olika typerna av text anses vara olika avancerade.  

Informationen i de flesta underkapitel till skrivkapitlet kan lättast placeras in i 

färdighetsdiskursen eftersom fokus ligger på att eleven ska lära sig färdigheter genom att ta efter 

exempel. När berättande beskrivs i boken ligger fokus på vilka beståndsdelar en berättelse har samt 

vilka tekniker som kan användas för att formulera en berättelse. Det framstår alltså som att 
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berättande är en slags färdighet. Det som handlar om berättande fokuserar inte på den kreativa 

friheten eller elevens egna upplevelser, utan det är fokus på vilka komponenter som en berättelse 

bör ha. Det är mest en redogörelse över fakta om att skriva en berättelse. Därav har mycket av det 

som berör berättande förts till färdighetsdiskursen. Det som rör berättande finns främst i avsnittet 

Att berätta. Där beskrivs hur man skriver en bra berättelse, episk teknik, beståndsdelar i en 

berättelse, inskjutna beskrivningar, exakta detaljer, reflexioner, att återge tal, inre skeende, episk 

skala, episk sparsamhet, synvinkel, komposition och kronologi, språklig teknik med ordval, ort- 

och personnamn, synonymer, tempo, styckesindelning, meningsbyggnad och tempus.  

Att beskriva innehåller anvisningar om växt- och djurbeskrivning, stadsmiljöer, rumsinteriörer, 

personbeskrivning, föremålsbeskrivning, funktionsbeskrivning, arbetsbeskrivning och 

beskrivningstekniska grepp. Att sammanställa innehåller instruktioner för att sammanställa. Att 

utreda innehåller anvisningar om hur uppsatser bör skrivas. Att kommunicera i vardagslivet 

innehåller typexempel på olika dokument. I detta underkapitel finns avsnitt om att skriva kallelse, 

föredragningslista och protokoll samt PM, affärsvenska och rapport. Här nämns att maskinskriven 

text är att föredra. Det finns också rekommendationer och mallar för hur olika skrivelser kan 

uppställas, som blankett, dokument och formulär. Det finns också information om standardiserade 

pappers- och kuvertstorlekar, samt instruktioner för skrivmaskinsformalia gällande marginaler, 

olika tecken, blankrader och tabuleringsstopp. Dessa olika saker framstår i denna bok som 

färdigheter. Det som rör yrkeslivet angränsar även till social praktik, fokus ligger dock på att lära 

ut nödvändiga färdigheter.  

5.2.3 Kreativitetsdiskursen 

I ett stycke i introduktionen till skrivkapitlet nämns att det ska vara roligt att skriva. Där står 

följande: 

Den viktigaste drivkraften och förutsättningen bakom all skriftlig framställning har vi sparat till 

sist: den egna, fria skaparlusten och kreativiteten, spontaniteten, de fria associationerna och 

inställningen att det är ett nöje, att det är roligt att skriva. 

I introduktionen nämns alltså det kreativa skrivandet men kapitlet har en tydlig betoning på 

skrivande som färdighet och formaliserat skrivande.  
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5.2.4 Processdiskursen 

Under avsnittet skrivprocessen finns en genomgång av olika delar av skrivandet. Det finns också 

arbetsgång med förslag på hur eleven ska gå till väga steg för steg när denne skriver olika texter.  

5.2.5 Genrediskursen 

Likt i Svenska för gymnasieskolan, boken från 1971, ligger fokus i denna bok snarare på att följa 

en slags formatmall än att lära sig kännetecken för olika typer av texter.  

5.2.6 Diskursen om skrivande som social praktik 

Att skriva argumenterande kan räknas till en social praktik om syftet är att på riktigt övertyga en 

särskild mottagare i verkliga livet, huruvida detta är syftet framgår dock inte tydligt i boken. I 

boken står det att eleven ska tänka igenom vem mottagaren är, men det framgår inte om syftet är 

att denne ska övertygas i verkliga livet. Att kommunicera i vardagslivet kan också räknas till 

diskursen om social praktik om eleven exempelvis bestämmer sig för att använda en arbetsansökan 

som denne skrivit i skolan, när den söker sommarjobb eller dylikt.  

5.2.7 Den sociopolitiska diskursen 

I skrivkapitlets delkapitel om skriftlig argumentation står det att vi ständigt utsätts för påverkan 

från andra och att en medborgare i ett demokratiskt samhälle ska kunna argumentera för sin sak, 

försvara sin åsikt och kunna propagera för den. Att skriftlig argumentation kopplas till det 

demokratiska samhället visar på att språkets makt lyfts fram, vilket kan sägas ingå i den 

sociopolitiska diskursen.  

5.3 ABC Svenska för gymnasieskolan – handbok, 1996 

5.3.1 Kapitelindelning 

Kapitlet Att skriva är indelat i följande underkapitel: Skrivprocessen, Steg 1 – Förberedelsestadiet, 

Steg 2 – Skrivstadiet, Steg 3 – Förbättringsstadiet, Skrivtekniker, Att berätta, Att referera, Att 
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argumentera, Några texttyper, Recension, Artikel och reportage, Insändare och Skriv@ i 

cyberrymden. 

5.3.2 Färdighetsdiskursen 

Färdighetsskrivande finns representerat även i denna bok. Att berätta tar upp typiska drag för fiktiv 

berättande text och olika dispositionsprinciper som kronologisk disposition, in media res och att 

höja spänningen. Sedan följer berättarperspektiv i första person, i tredje person samt dialogens 

funktion med avsnitt om två vanliga ”nybörjarfel” och citattecken. Efter detta följer ett avsnitt om 

textbindning och om att variera meningsbyggnaden. Att referera tar upp saker som källhantering, 

populärvetenskaplig stil, vetenskaplig stil, referatmarkör samt att man ska skilja på text och 

ursprungstext. Att argumentera tar upp vad argumenten säger, tes och olika typer av argument, 

övertalningsknep och disposition. Skriv@ i cyberrymden innehåller avsnitt om att hantera och 

ändra i texter, enhetlig form och enhetligt språk, språkkontroll, grafiska effekter samt ett avsnitt 

om samspel mellan bild och text på datorn. Detta underkapitel avslutas med en underrubrik kallad 

”Se upp!” som tar upp en punktlista om vad man ska tänka på när man skriver på datorn. Det finns 

en bild på ett webbläsarfönster och även förklaringar för så kallade ”smilisar” som utgjordes av 

olika tecken på datorn.  Exempelvis förklaras det att symbolen :-) betyder ”glad” och symbolen 8-

) betyder ”har glasögon” (Norrby & Ljungmark 1996:81).  

5.3.3 Kreativitetsdiskursen 

I denna bok finns ett delkapitel om att berätta. I delkapitlet finns en genomgång av hur man skapar 

spänning, hur man skriver dialoger och om vilket berättarperspektiv man kan välja. I och med att 

eleverna ska skriva en egen berättelse som de själva utformar inordnas detta under 

kreativitetsdiskursen. 

5.3.4 Processdiskursen 

I denna bok bygger flera av delkapitlen på de olika stegen i skrivprocessen. I boken finns alltså den 

processorienterade skrivdiskursen representerad på ett tydligt sätt. Det står också i förordet att 

skrivkapitlet inleds med en genomgång av de olika stadierna – från skiss till färdig idé. 
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Skrivprocessen är indelad i olika steg. Steg 1 är förberedelsestadiet med avsnitt om publik och 

syfte, samla material, snabbskrift, brainstorming, diskussion, detektivmetoden, sovring, fokus, 

disposition.  Steg 2 är skrivstadiet med avsnitt om första utkast, börja i mitten, vänta med inledning 

och avslutning, vägvisare i texten, ord som visar röd tråd, kronologi, motsatser, exempel, orsak och 

verkan. Steg 3 är förbättringsstadiet med innehållsgranskning, språkgranskning och layoutkontroll.  

5.3.5 Genrediskursen 

Ett kort stycke med rubriken skrivtekniker introducerar berättande text, refererande text och 

argumenterande text. I denna bok dyker också ordet genre upp och det är mycket fokus på det som 

kännetecknar olika typer av texter. Detta räknas till genrediskursen. 

Några texttyper (genrer) tar upp recension med avsnitt om bokrecension, filmrecension, artikel 

och reportage samt insändare.  

När olika litteraturgenrer ska introduceras inleds det med frågan: ”känner du till några av de 

vanligaste genrerna?”. Under frågan finns bilder på olika figurer som läser en bok och varje figur 

matchar sin genre; till exempel läser en utomjording science fiction, en spion spionroman, en kung 

historisk roman och en Pippi-liknande figur läser barnlitteratur o.s.v. (Norrby & Ljungmark 

1996:57) 

5.3.6 Diskursen om skrivande som social praktik 

I detta kapitel om skrivande står det om hur man skriver en insändare samt hur det går till att skicka 

in den till en tidning. Det finns även ett underkapitel kallat Skriva i cyberrymden där det gås igenom 

olika aspekter i användande av en dator för skrivande. Socialiserande på internet omnämns också 

i detta kapitel. Ivanič tar upp användande av teknik som tillhörande diskursen om social praktik 

(Ivanič 2004:234). Att lära sig skrivande genom författande av text för interaktion med samhället 

hör också till skrivande som social praktik enligt Ivaničs indelning (Ivanič 2004:235), till vilket 

författande av en insändare kan ställas.   

5.3.7 Den sociopolitiska diskursen 

I denna lärobok har det inte återfunnits något i kapitlet om skrivande som kan inordnas under denna 

diskurs. 
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5.4 Svenska impulser, 2008 

5.4.1 Kapitelindelning 

Kapitlet I skrivarverkstan är uppdelad i underkapitlen: Skrivandets hantverk, Beskriva, Berätta, 

Referat och recension, Reportage och Att skriva en rapport. 

5.4.2 Färdighetsdiskursen 

Färdighetsskrivandet är representerat i denna lärobok. Referat och recension innehåller avsnitt om 

att referera med olika underrubriker om att välja ut det viktigaste, berätta med egna ord, vara 

neutral, ange källa, infoga referatmarkörer, citera samt en kort artikel som exempel. Underkapitlet 

Beskriva innehåller underrubriker om att beskriva personer, signalement, fånga karaktärens inre 

och välja ut det viktigaste. Att beskriva miljöer innehåller underrubriken ”Miljöer runt omkring 

dig” samt ett avsnitt om att skapa stämning. Berättandets hantverk innehåller berättarens roll, att 

återge tid samt hur man skriver dialog. 

5.4.3 Kreativitetsdiskursen 

I boken från 2008 är många exempel tagna ur skönlitteratur då eleverna bland annat ska lära sig att 

skriva noveller. Enligt Ivanic kan skönlitteratur som inspiration till eget skrivande räknas till 

kreativitetsdiskursen (Ivanič 2004:229), då läsande av litteratur kan ge inspiration till att lära sig 

skrivande. 

Vid ett tillfälle uppmanas eleven att skriva egen poesi. Det finns ett tips om att man kan klippa 

ut ord ur rubriker i tidningar för att skapa en dikt. Detta skulle kunna räknas som kreativt skrivande 

då eleven själv får välja vad dikten ska handla om och det tas inte upp några speciella regler eller 

versmått som bör följas. Det finns även ett förslag om att eleven kan skicka dikten som ett SMS 

till någon. Det skulle kunna ses som att skrivandet i detta fall också ses som en slags social praktik, 

eftersom det finns en verklig mottagare. När eleven ska skriva noveller finns möjlighet att välja 

eget ämne. När elevens intresse får styra skrivandet brukar det räknas till kreativt skrivande. 

Berätta innehåller avsnitt om att människan är en berättare, om hur man börjar, den bärande 

idén, det viktiga slutet. Ett stycke kallat ”Den berättande bilden” lyfter fram en målning av Nils 
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Dardel som exempel på att även bilder kan berätta. Där får eleven analysera bilden och göra egna 

tolkningar av den. Detta räknas i detta fall till kreativitetsdiskursen. 

Nästa uppslag är en uppgift av en typ som kallas ”Gå på djupet”. Den går ut på att skriva en 

novell. Eleven får olika novellidéer att välja mellan, novellidé nummer ett är ”eget uppslag”. 

5.4.4 Processdiskursen 

Underkapitlet Skrivandets hantverk tar upp skrivprocessens olika steg. Processdiskursen är 

representerad. Detta underkapitel innehåller underrubrikerna ”Om att skriva”, ”Skriv, skriv, skriv!” 

samt avsnitt om skrivprocessen med förarbete, skrivarbete och efterarbete, kamratrespons, 

undersökningsuppgift, en underrubrik som heter ”Följ den röda tråden” och olika slags texter. 

5.4.5 Genrediskursen 

Underkapitlet Skrivandets hantverk tar upp vad som kännetecknar olika slags texter och 

genrediskursen är representerad. Underkapitlet som benämns som Reportage behandlar reportagets 

uppbyggnad med exempel. I detta underkapitel finns en lista över andra sorters tidningstexter som 

insändare, krönika o.s.v. Sedan följer arbetsgången för reportage i fyra punkter, intervjuteknik, citat 

från reportage och ett möte med en reporter. Det finns en text om foton i reportage med 

fotokonstnären Annika von Hausswolff och ett av hennes verk som exempel. Det finns 

diskussionsfrågor till bilden samt skrivuppgift och undersökningsuppgift. Eleverna ska sedan 

skriva ett reportage. Underkapitlet Att skriva en rapport handlar om nyfikenhet, om att välja ämne 

och frågeställning, samla material, skrivarbetet och rapportens olika delar. I detta underkapitel 

finns en mängd exempel t.ex. ett med en innehållsförteckning, faktarutor om källkritik och om vad 

som utmärker vetenskapligt språk, tips, exempel på en enkät samt en tabell med ämnen och 

frågeställningar. Därefter följer en uppgift där eleverna ska skriva en rapport. När eleven ska göra 

en recension finns ett liknande upplägg. Att recensera innehåller ett stycke om vad recension är 

samt exempeltext med en filmrecension. 

5.4.6 Diskursen om skrivande som social praktik 

Det finns uppgifter och frågor efter olika avsnitt, dessa är uppdelade i skrivuppgifter och 

diskussionsfrågor. Ibland är frågorna utformade som ”case” till exempel ”du har fått tillbaka en 
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uppgift med kommentarer från läraren, vad gör du?” (Markstedt & Eriksson 2008:117). Det kan 

även vara uppgifter där något ska undersökas, som att gå till skolverkets webbplats och läsa 

ämnesplanen (Markstedt & Eriksson 2008:120). Bokens innehåll är kopplat till andra texter, i detta 

fall kursplanen. Lärandet sätts in i en kontext och eleven uppmanas att läsa betygskriterierna och 

fundera över hur dessa ska uppnås. Det är sällan faktafrågor utan snarare analysfrågor och olika 

övningar som förekommer i boken. 

Något som tas upp är de olika delarna av svenskämnets innehåll som i detta fall beskrivs som 

språk, information, litteratur, bild och film. Traditionellt har svenskämnets beståndsdelar ofta 

beskrivits som språk och litteratur. I denna bok läggs dock information, bild och film till. Detta 

slags ”vidgade textbegrepp” kan knytas till skrivdiskursen om social praktik. När andra semiotiska 

tecken än traditionell text, t.ex. bild och symboler, inlemmas i skrivandet för Ivanič in skrivandet 

under diskursen om social praktik (Ivanič 2004:232p). 

Ytterligare saker som kan räknas som social praktik är tips och råd inför att genomföra en 

intervju, skapa enkäter och samla in svar samt att anlägga ett källkritiskt förhållningssätt gentemot 

information på internet.  

5.4.7 Den sociopolitiska diskursen 

I denna lärobok har det inte återfunnit något i kapitlet om skrivande som kan inordnas under denna 

diskurs. 

5.5 Svenska impulser, 2017 

5.5.1 Kapitelindelning 

Kapitlet Skrivandets hantverk är uppdelad i underkapitlen: I skrivarverkstan, Att läsa och förstå 

sakprosatexter, Att skriva referat, Grunderna i utredande skrivande, Argumentera och Tema: 

sanningar och lögner. 

5.5.2 Färdighetsdiskursen 

I denna bok framstår en stor del av skrivandet som en färdighet. Kapitlet om skrivande innehåller 

ett avsnitt om språkriktighet, skillnader mellan tal- och skriftspråk, olika skiljetecken och 
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rekommenderad styckesindelning. Sedan följer ett avsnitt om skrivarbetet med avsnitt om 

sammanhang, referensbindning, sammanhangssignaler och varierat språk. Ett underkapitel handlar 

om att skriva referat och innehåller instruktioner för detta, samt information om källhänvisningar 

och citat. Uppgiften handlar om att skriva referat av en exempeltext. I en faktaruta står det att 

användbara mallar att tillämpa för denna uppgift är en bedömningsmatris för referat som återfinns 

längre bak i boken. Grunderna i utredande skrivande tar upp färdigheter som att resonera och 

presentera, att föra utvecklade resonemang, att presentera och sammanfatta samt ett avsnitt som 

kallas ”Inför nationella provet”. I samband med detta finns en exempeltext med kommentarer samt 

checklista, tips och uppgifter. Sedan följer ett avsnitt om utredande text och disposition med 

tillhörande uppgifter. 

I kapitlet om skrivande ingår, i denna bok, även ett underkapitel kallat Att läsa och förstå 

sakprosatexter. Ivanič nämner i sin artikel ett annat fall där läsning av texter används som förebild 

för skrivande, nämligen inom kreativitetsdiskursen. I det fallet används skönlitterära texter som 

förebild men här används sakprosa som förebild, i samband med att skrivande av sakprosatexter 

lärs ut. Underkapitlet beskriver sakprosa, läsning av sakprosa, vad man ska göra före läsningen, 

t.ex. bestämma syftet med läsningen, vad man ska göra under läsningen, t.ex. vara uppmärksam på 

bilder, tabeller och liknande uppslag, samt vad man ska göra efter läsningen, t.ex. reda ut eventuella 

oklarheter. Sedan följer två uppslag om att läsa en tidningsartikel med en exempelartikel. I 

marginalen bredvid exempeltexten finns kommentarer till texten med tips om att sammanfatta eller 

reda ut oklarheter. Det finns pilar från kommentarerna till olika delar av texten. I detta underkapitel 

lärs läsandet av sakprosatext ut som en färdighet kopplat till skrivandet av sakprosatext. Sedan 

följer ett avsnitt om att läsa och förstå digitala texter med olika under-rubriker samt ett avsnitt om 

att granska och läsa kritiskt. Det finns en checklista om källkritik och sedan ett uppslag om 

upphovsrätt och integritet. Att läsning nu har inkluderats i skrivkapitlet är en intressant förändring 

jämfört med tidigare böcker och kommer att diskuteras ytterligare i diskussionsdelen. 

5.5.3 Kreativitetsdiskursen 

Under temat Sanningar och lögner finns olika texter om lögner och eleven ska sedan skriva ett 

tänkt inlägg i en lokaltidnings helgbilaga eller ett inlägg på en webbsajt kallad ”Kamratsmart” med 

rubriker som Därför ljuger vi eller Med lögnen som livsstil (Markstedt & Eriksson 2017:199). 



23 

 

Uppgiften går ut på att eleven ska skriva en egen text på detta tema och eftersom eleven får utforma 

och lägga upp innehållet själv kan det räknas till den kreativa diskursen. 

Att den egna dikten har bytts ut mot en diktanalys kan tyda på att det kreativa skrivandet tar 

mindre plats i denna bok. Det kreativa och lekfulla som fanns i uppgiften om att skriva poesi i 

boken från 2008 är i denna senare version helt ersatt av en uppgift om att skriva en diktanalys 

utifrån en slags mall. I denna bok har genrediskursen och färdighetsdiskursen ersatt den kreativa 

diskursen. Den enda uppgiften om att skriva egna dikter, i denna bok, är en mindre uppgift där det 

står att eleven kan skriva sitt förnamn lodrätt på pappret, och sedan skriva ett beskrivande ord om 

sig själv på varje bokstav. Detta beskrivs i boken som en dikt. 

5.5.4 Processdiskursen 

Det finns en uppgift som går ut på att en diktanalys ska skrivas, med instruktioner om olika steg i 

skrivprocessen, som att gå från anteckningar till färdig text med inledning, huvuddel och 

avslutning. 

I Skrivarverkstan finns avsnitt om att utveckla sitt skrivande, från tanke till text – steg för steg, 

förarbete, planering, material, disposition med textens olika delar. På en sida finns exempel på hur 

en tankekarta kan se ut. Tankekartans text har ett typsnitt som påminner om handskriven text. 

Tankekartan liknar ett handgjort kollage i olika färger på ett rutigt papper. Slutligen följer ett stycke 

om efterarbete, respons och reflektion med en mall för respons på texter. På nästa uppslag finns en 

uppgift om att ge respons på en text med olika instruktioner för material, arbetsgång och 

disposition. 

5.5.5 Genrediskursen 

I skrivkapitlet är några av underkapitlen baserade på olika genrer. Underkapitlet om att 

argumentera visar exempel på en debattartikel och tar upp konsten att övertyga samt olika citat 

innehållande olika åsikter för att visa vad som kännetecknar argumenterande text. Sedan följer tes, 

argument, etos, logos och patos, källa, motargument och planering av argumentation med olika 

punkter. Därefter följer ett avsnitt om andra texttyper med argumenterande inslag som recension 

och krönika med tillhörande checklistor. En uppgift går ut på att skriva en debattartikel. Det finns 

en checklista som påminner om ett formulär som ska hjälpa eleven att strukturera sin text. Andra 
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genrer som finns med i denna bok är referat och utredande text. Även dessa har liknande avsnitt 

som det om argumenterande text, där respektive genres kännetecken belyses.  

Likt i boken från 2008 är det mycket fokus på vad som utmärker olika typer av texter. Författarna 

till boken skriver att i tryckt form kan textens utformning ge hjälp till att avgöra vilken typ av text 

det är, exempelvis dagstidning, tidskrift, roman eller faktabok. Det står sedan att denna hjälp inte 

finns på samma sätt när texter läses på internet, vilket gör att det kan vara svårt att skilja de olika 

texttyperna åt. Därför är det viktigt att känna igen vad som karaktäriserar olika texter och om de 

skrivs för att informera, underhålla eller påverka. 

5.5.6 Diskursen om skrivande som social praktik 

Att boken från 2017 har ett temaavsnitt som handlar om sanningar och lögner skulle eventuellt 

kunna vara kopplat till diskussionen om vad på internet som är sant eller falskt, källkritikens 

förekomst i kursplanen samt kanske en vilja att få eleverna att reflektera över hur man ska förhålla 

sig till sant och falskt när man själv skriver på exempelvis internet. Det finns även ett avsnitt om 

att läsa och förstå digitala texter med stycken som handlar om att digitala texter är multimodala, att 

digitala texter innehåller hyperlänkar samt att digitala texter kan förändras. Det finns tips om att 

skaffa sig en överblick över hela texten innan läsningen påbörjas, att läsa klart texten innan 

hyperlänkarna utforskas samt att skriva datum och skriva ut en papperskopia när en digital resurs 

skall användas som källa. Det finns också tips om navigering på webbplats, källkritik och 

upphovsrätt. Det finns också en undersökningsuppgift om att ta reda mer om ”Creative Commons”, 

en upphovsrättslicens för digitala verk. Det står också om integritet på nätet, att värna sin egen och 

andras integritet, att inte dela och sprida kränkande material, att fundera över sina egna gränser 

gällande vad som kan spridas på internet samt att be om tillstånd innan man lägger upp filmer och 

bilder på andra.  

5.5.7 Den sociopolitiska diskursen 

Den sociopolitiska diskursen kan eventuellt anas genom val av exempeltexter. Dessa texter tar i 

flera fall ställning i frågor om genus och klass, om att hjälpa flyktingar och i vissa fall om sexuell 

läggning och andra liknande samhällsfenomen. I de flesta fall används texten dock enbart som en 

exempeltext för att analysera språkliga företeelser som inte direkt har med makt att göra. En av 
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texterna handlar om representation av kvinnor på sedlar, en annan om representation av lesbiska 

kvinnor, fattig underklass och psykisk ohälsa i samband med karaktärer i TV-serier i kontrast mot 

stereotypa karaktärer i filmer. Ivanič menar att inom den sociopolitiska diskursen uppmuntras 

skrivaren att lyfta saker som representerar mindre priviligierade grupper (Ivanič 2004:239). Hon 

tar också upp att ämnen som representation och politiska frågor är kopplade till denna diskurs. I 

fallet med normbrytande TV-karaktärer får eleverna också diskutera huruvida de håller med 

författaren om att de mer heterogena och normbrytande karaktärerna har bidragit till att TV-serier 

har blivit mer populära än film. 

I några fall ombeds eleven att skriva en text som är kopplad till exempeltextens innehåll men 

boken tar inte upp något om hur elevens egna språkbruk är kopplat till makt eller liknande. Under 

avsnittet om upphovsrätt och integritet i boken från 2017 står det dock att det eleven delar på 

internet inte ska vara kränkande.  

En annan sak som kan kopplas till den sociopolitiska diskursen är det avsnitt i boken som tar 

upp argumentation och värdeladdade ord, att argumenterande text får innehålla värdeladdade ord. 

Dessa värdeladdade ord kan väljas på ett medvetet sätt för att föra fram ett visst budskap. I exemplet 

är det argumentation mot pälsindustrin som tas upp. Det står också att man inte skall formulera sig 

på ett ”aggressivt eller nedlåtande” sätt. Det finns också en övning där eleven skall placera in olika 

ord i kategorierna neutral, positiv och negativ. Enligt Ivanič ingår medvetenhet om val av ord i den 

sociopolitiska diskursen (Ivanič 2004:238). 

Under delkapitlet som heter Argumentera finns en övning där eleverna ska skriva om de är för 

eller mot graffiti, efter att ha läst några argument för och emot hämtade från ett internetforum. På 

en helsida i boken finns en bild av ett graffiti-konstverk med en bildtext som beskriver var verket 

finns. Att graffiti tas upp i läroboken på detta vis kan tyda på en intention att vilja inkludera fler 

konstformer än de traditionella.  

Det är svårt att veta om exempeltexterna i böckerna är utvalda utifrån innehåll eller utifrån form, 

de kan handla om olika saker, men det faktum att ett flertal texter tar upp frågor om genus och om 

att hjälpa flyktingar i den senaste boken medan ingen text i de äldre böckerna gör det kan tyda på 

att det är ett medvetet val att välja texter som rör frågor om olika gruppers rättigheter.  

Det finns dock inga övningar eller text-stycken i kapitlet om skrivande som uttryckligen handlar 

om sociopolitiska aspekter av språk.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera utifrån de olika skrivdiskurernas förekomst i läroböckerna, 

jag gör också jämförelser mellan skrivdiskurserna i läroböckerna. Jag sammanfattar och kopplar 

till läroplaner och egna reflektioner kring skrivdiskursernas förekomst i läroböckerna.  

6.1 Färdighetsdiskursen 

Färdighetsskrivandet finns med i samtliga böcker. I boken från 1971 är färdighetsdiskursen är mest 

dominerande. I böckerna från 1970- och 1980-talet är det rikligt med typexempel, det är mer fokus 

på instruktioner än på övningar eller förklarande text. Av de olika skrivdiskurserna är 

färdighetsdiskursen mest representerad eftersom boken mest ger exempel och anvisningar som 

eleven ska ta efter. Färdighetsdiskursen finns också representerad i de senare böckerna och i boken 

från 2017 är den något mer vanligt förekommande än i boken från 2008. Detta kan hänga ihop med 

den nya läroplanen och en vilja att höja elevernas resultat när det kommer till skrivfärdigheter. Från 

1990-talet och framåt förklaras vissa saker i böckerna som det tidigare kanske togs för givet att 

eleverna skulle kunna från grundskolan, exempelvis skiljetecken och läs-strategier.  

När det kommer till att hänvisa till styrdokument i läroböckerna så är boken från 2017 den som 

gör detta tydligast. Detta eftersom det där finns bedömningsmatriser längst bak i boken, samt utdrag 

ur ämnesplanens centrala innehåll i början på varje underkapitel. De olika kunskapskraven läggs 

fram på ett sådant sätt så att det tydligt framgår att de är färdigheter som eleven förväntas behärska. 

En sak som skiljer mellan boken från 2017 och 2008 är att novellskrivandet har tagits bort. Nu 

ligger fokus istället på referat, utredande och argumenterande text vilket stämmer väl överens med 

Lgy11. Nu ingår också ett underkapitel till skrivkapitlet om att läsa och förstå sakprosatexter 

(Markstedt & Eriksson 2017:134). Här beskrivs olika lässtrategier samt information om hur man 

ska granska och läsa kritiskt. Det finns även ett avsnitt i boken från 2017, om att läsa och förstå 

digitala texter med stycken som handlar om att digitala texter är multimodala. Att ett underkapitel 

om läsning har lagts in i skrivkapitlet kan delvis bero på att det i samhällsdebatten hade talats 

mycket om att läsförståelsen bland unga hade försämrats. Vidare ställer dagens samhälle höga krav 

på att medborgarna ska kunna förhålla sig kritiskt till det de läser på exempelvis internet, där det 

kan vara svårt att se vad som är tillförlitlig information. Det har även visat sig i PIRLS-
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undersökningen att det var just inom området läsning och tolkning av sakprosa som elevers 

läsförståelse hade försämrats under 2000-talet (Bengtsson 2017:6).  

6.2 Kreativitetsdiskursen 

Det kreativa skrivandet finns i någon mån representerad i alla läroböcker. Det finns något exempel 

i den äldsta boken som tyder på att den kreativa skrivdiskursen finns representerad där. I en av 

reflektionsfrågorna som ställs i boken från 1971 jämförs texten med ett konstverk. Eleverna ska 

svara på vilken konst-teknik de skulle associera texten med om den hade varit en målning. Här kan 

man alltså ana att text ses som ett konstnärligt skapande och att detta sätt att se på text kan ingå i 

diskursen om kreativt skrivande.  

I böckerna från 1989, 1996 och 2008 finns det uppgifter där eleven ska skriva lyrik eller 

berättande texter som exempelvis noveller. När eleven ska skriva egen lyrik och egna noveller kan 

det ge utrymme för kreativt skrivande, ifall det är skrivandet som aktivitet i sig som fyller en 

funktion för eleven själv eller om elevens egna intressen får styra innehållet. 

I boken från 2017 är det kreativa skrivandet som lyrik inte längre med. Det kreativa utrymme 

som ges eleven är när denne får välja ämne själv för andra typer av texter. I boken från 2017 är 

kreativt skrivande förekommande i form av att eleven kan få välja ämne efter intresse. I de äldre 

böckerna kan kreativt skrivande påträffas främst i samband med narrativt skrivande, som 

exempelvis berättelser. 

En skillnad mellan exempeltexterna i de två senare böckerna är att i boken från 2008 är det fler 

exempeltexter från skönlitteraturen än i boken från 2017 där det mest är artiklar och sakprosatexter 

som citeras eller återges. Som tidigare nämnts så räknas det till kreativitetsdiskursen när 

skönlitteratur används för att inspirera eleven att skriva egna texter. 

6.3 Processdiskursen 

I boken från 1989 så beskrivs skrivprocessen. I boken från 1996 utgör skrivprocessen en större del 

av skrivkapitlet jämfört med boken från 1989. Skrivandets olika steg lyfts fram. Detta stämmer väl 

överens med betygskriteriet för Väl godkänd i svenska A i Lpf94 som lyder ”eleven tillämpar i sitt 

skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess går till”. Processdiskursen finns även representerad 

i böckerna från 2008 och 2017.  
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Att processdiskursen är tydligt representerad från 1980-talet och framåt stämmer också överens 

med det jag tidigare nämnde gällande att Ivanič beskriver hur processdiskursen blivit vanlig i 

skolböcker från 1990-talet och framåt. Processdiskursen får mest utrymme i boken från 1996.  

6.4 Genrediskursen 

Genrediskursen är mest representerad i de senare böckerna. Genreskrivande är utbrett 

förekommande i böckerna från 1990-talet och framåt. Detta antagligen för att ge eleverna verktyg 

att särskilja olika texttyper. Det tas upp i boken från 2017 att det är lättare att skilja olika typer av 

texter åt när man läser en dagstidning, tidskrift, roman eller faktabok, än om man läser en text på 

internet, eftersom man i tryckt format får hjälp av textens form att avgöra vad det är för text man 

läser. Författarna skriver att den hjälpen har man inte på samma sätt på internet och då kan det vara 

svårt att skilja de olika texttyperna åt om man inte är uppmärksam på dess syfte, upphovsman och 

vem som har publicerat texten (Markstedt 2017:146). Det framstår som att uppfattningen om att 

olika texttyper är svårare att skilja åt när man läser texter på internet än på papper, kan vara en 

bidragande orsak till att det som kännetecknar olika genrer ges stort utrymme i böckerna från 2000-

talet samt att eleverna får i uppgift att skriva olika typer av texter.  

6.5 Diskursen om social praktik 

I de tidigare böckerna från 1970- och 1980-talet betonas hur föremål ska beskrivas. Exempel ges 

på hur komponenter i industriprodukter beskrivs. Detta kan vara ett tecken på att Sverige länge 

hade varit ett utpräglat industriland med fokus på tillverkningsindustri och att beskrivande av 

tekniska produkter ansågs vara viktigt att kunna i yrkeslivet. I de senare böckerna är detta inte 

något som är i fokus.  

I boken från 1989 fanns detaljerade instruktioner för formalia vid användande av skrivmaskin. 

Idag finns blanketter och dylikt oftast färdigt på internet eller så skickar man mail, därför finns det 

sällan liknande instruktioner i dagens böcker. Idag är nästan allt anpassat för att skrivas på dator. 

Dock krävs kunskap om formalia i ordbehandlingsprogram idag trots att det inte tas upp i böckerna. 

I boken från 1990-talet kopplas innehållet till samtida teknik, d.v.s. internet. Detta sågs troligen 

som nödvändigt då internet var nytt för de flesta år 1996. I boken från 2017 finns inga instruktioner 

för hur man använder tekniska hjälpmedel för att producera text på datorn. Kanske tas det idag för 
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givet att alla elever när det börjar gymnasiet vet hur presentationsprogram och 

ordbehandlingsprogram kan användas, trots att så inte alltid är fallet.  

Ett område som ofta tas upp i kapitlen om skrivande är källkritik. Denna del tar upp mer plats i 

de senare läroböckerna, vilket troligen beror på informationssamhällets utveckling och digitala 

söktjänster. Att boken från 2017 har ett tema-avsnitt om Sanningar och lögner skulle eventuellt 

kunna vara kopplat till diskussionen om vad på internet som är sant eller falskt, källkritikens 

förekomst i kursplanen samt kanske en vilja att få eleverna att reflektera över hur man ska förhålla 

sig till sant och falskt när man själv skriver på exempelvis internet. Massmedier, reklam och bild- 

och filmanalys samt viss hantering av källmaterial kunde dock ingå i ämnet även innan internet 

blev allmänt förekommande. 

I skrivande som social praktik kan de teorier som inte enbart ser text som skrivna ord räknas in. 

Inom sådan teori ses skriften som något multimodalt. Ivanič menar att skrivande som social praktik 

innebär ett breddat perspektiv på litteracitet (Ivanič 2004:235). Om vi då räknar in teorier om 

multimodalitet och det vidgade textbegreppet i skrivdiskursen rörande social praktik kan vi se 

denna skrivdiskurs representerad i kursplanerna från 2000-talet samt i läroböckerna. I läroböckerna 

syns detta dels genom att företeelsen multimodalitet nämns i själva böckerna men även genom att 

den visuella utformningen av läroböckerna använder sig av samspel mellan bild, text och annan 

grafisk utformning. 

6.6 Den sociopolitiska diskursen 

Denna diskurs finns inte, i någon större utsträckning, med i dessa kapitel om skrivande, men det 

betyder inte att den inte kan finnas med i andra kapitel. I läroboken från 1989 finns, som ovan 

beskrivits, en hänvisning till det demokratiska samhället i samband med argumentation. Det är 

annars främst i boken från 2017 denna skrivdiskurs kan skönjas genom valen av exempeltexter och 

uppgifter, vilka har beskrivits i resultatdelen. 

6.7 Avslutande reflektioner 

Att det är just diskurserna skrivande som färdighet och kreativt skrivande som syns tydligast i de 

äldre böckerna stämmer väl överens med synen på skrivandets funktion i läroplanen Lgy70, där 

dels arbetsliv och studier men även konstnärligt skapande nämns. I Lgy70 står det att eleverna ska 
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kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt på ett sätt som passar i arbetslivet, studier och konstnärligt 

skapande. En typ av text som är vanligt förekommande i de andra böckerna, men som inte tas upp 

i boken från 1971, är argumenterande text.  

Litteratur som konstform är något som eleverna får ”prova på” i de äldre böckerna. Detta är 

dock inte med i den senaste boken. Det skönlitterära skrivandet kan vara mer eller mindre kreativt 

beroende på hur eleven får prova på detta. I de äldre böckerna tar skönlitterärt skrivande mycket 

plats men i den sista boken behöver inte eleverna alls ägna sig åt denna typ av skrivande. 

I boken från 2017 är det kreativa skrivandet som lyrik inte längre med. Det kreativa utrymme 

som ges eleven är när denne själv får välja ämne för andra typer av texter. Troligen eftersom 

ämnesplanen är fokuserad på utredande och argumenterande text samt referat, d.v.s. vetenskapligt 

skrivande. Skönlitterärt skrivande, vilket skulle kunna räknas till kreativitetsdiskursen, finns inte 

med som kunskapskrav i Lgy11. Idag ingår skrivande av berättande texter som noveller främst i 

grundskolan. I Lgy11 och i boken från 2017 ligger fokus på vad som kännetecknar olika typer av 

texter, som i genrediskursen. Att hela kapitlet i denna bok heter Skrivandets hantverk och att I 

skrivarverkstan nu är ett underkapitel, till skillnad från i utgåvan från 2008 där det var tvärt om, 

kan tyda på att man gått mer mot att se skrivandet som ett hantverk dvs. en färdighet. 

Skrivarverkstan för tankarna mer till det kreativa vilket verkar spela mindre roll 2017 än 2008. 

I min undersökning har jag slagits av att utformningen av vissa skrivkapitel motsvaras av vilken 

skrivdiskurs som är mest förekommande. I de äldre böckerna där skrivdiskursen som är fokuserad 

på färdighet tar mest utrymme är även boken utformad på ett sätt som styrker färdighetsdiskursen. 

Boken har en slags typexempel eller mallar för hur eleven ska göra. Eleven ska ta efter exemplen 

och därmed tränas i vissa färdigheter. I böckerna där processdiskursen tar mer plats syns detta till 

viss del även i boksidornas visuella utformning med exempelvis formulär för att komma igång med 

olika steg i skrivprocessen. I böcker där den kreativa diskursen finns med finns det (framför allt i 

de senare böckerna) bilder och citat för inspiration. I de läroböcker där genrediskursen ges stor 

plats är även utformningen anpassad efter hur texter i olika genrer ser ut. Ibland är en text i boken, 

som innehållsmässigt ska vara exempelvis en debattartikel, också grafiskt utformad som en 

debattartikel i en dagstidning. 

Denna undersökning har utgått från Ivanič diskurser om skrivande, vilka utvecklats efter studier 

och analys av utbildningsystem i engelskspråkiga länder. I min studie har Ivanič teorier visat sig 

vara tillämpbara på svenska läroböcker. Studien har också visat att processdiskursen och 
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genrediskursen, för vilka Ivanič angett årtionden då diskurserna blev vanligt förekommande i 

anglosaxiskt utbildningsmaterial, börjat förekomma i svenska böcker under samma årtionden som 

dem Ivanič lyfter fram.   
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