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Sammanfattning 
	  
	  
Det intresse som legat till grund för denna uppsats har varit vilka föreställningar 

lärarstudenter har om skrivande och skrivundervisning. Syftet med denna studie är 

därmed att synliggöra vilka didaktiska val lärarstudenter gjort genom att analysera 

deras lektionsplaneringar som behandlar skrivundervisning. Den brittiska forskaren 

Roz Ivanič (2004) har identifierat sex skriftspråksdiskurser som hon menar belyser 

hur vi ser på skrivande och skrivundervisning; färdighetsdiskursen, 

kreativitetsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen, diskursen om sociala 

praktiker samt den sociopolitiska diskursen. Metoden som används i denna studie är 

en diskursanalys där Ivanič skriftspråksdiskurser kommer fungera som ett 

analysverktyg. Ivanič menar att genom att synliggöra skriftspråksdiskurser kan man 

synliggöra vilka underliggande föreställningar som finns, vilket denna studie syftar 

till att göra. Frågeställningarna i denna studie blir därmed vilka skriftspråksdiskurser 

som konstitueras i lektionsplaneringar samt om vissa skriftspråksdiskurser 

förekommer i samband med varandra, och hur dessa samband i så fall ser ut. 

Resultatet visar att färdighetsdiskursen förekommer i 78 % av alla 

lektionsplaneringar, kreativitetsdiskursen i 50 %, processdiskursen i 22 %, 

genrediskursen i 53 %, diskursen om sociala praktiker i 17 %. Den sociopolitiska 

diskursen kunde inte identifieras i någon av lektionsplaneringarna. Därmed kan man 

konstatera att diskurserna inte är jämnt fördelade i lektionsplaneringarna. Det är 

färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen och genrediskursen som dominerar. Det var 

även dessa tre diskurser som i störst utsträckning förekom i samband med andra 

diskurser. Under diskussionen behandlas resultaten i relation till den tidigare 

forskningen. Bland annat behandlas frågan om vad frånvaron av den sociopolitiska 

diskursen i lektionsplaneringarna skulle kunna få för konsekvenser ur ett 

lärarperspektiv. 

 
Nyckelord: Diskursanalys, lektionsplaneringar, lärarstudenter, skriftspråksdiskurser, 

skrivundervisning, ämnesdidaktik.     
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1. Inledning 
 

Vilken skrivundervisning eleverna får möta i skolan beror i stor utsträckning på 

vilken lärare eleverna har. Trots att alla lärare, oavsett skola, ska basera sin 

skrivundervisning på det innehåll som presenteras i kursplanen för svenska, finns det 

dock utrymme för varje lärare att tolka innehållet och därmed utforma sin egen 

undervisning. Hur lärare tolkar och implementerar innehållet i kursplanen beror i stor 

utsträckning på lärarens egna åsikter om skrivande och skrivundervisning. Dessa 

åsikter menar Randahl (2011) kan ha skapats under lång tid, det kan till exempel ha 

att göra med lärarnas egna erfarenheter av skrivande och skrivundervisning under sin 

egen skolgång. Ivanič (2004) menar att åsikter om skrivundervisning ofta är baserad 

på, medvetna eller omedvetna, vissa föreställningar om skrivande och hur 

skrivundervisning ska gå till. För att tala om skrivande och skrivundervisning är det 

relevant i denna studie att använda sig av begreppet diskurs eftersom det fungerar som 

samlingsterm för att tala på de föreställningar som finns. Winther Jørgensen och 

Philips (2000) beskriver begreppet på följande sätt ”diskurs är ett bestämt sätt att tala 

om och förstå värden (eller ett utsnitt ur världen)” (s.7). När lärares föreställningar om 

skivande och skrivundervisning skiljer sig åt kan man tala om att de befinner sig inom 

olika diskurser. Det är viktigt att lärare är medvetna om sina egna föreställningar om 

skrivande och skrivundervisning eftersom det leder till vissa former av beslutsfattande 

gällande skrivundervisningen.  

 

Jag har i denna studie intresserat mig för dessa föreställningar om skrivande och 

skrivundervisning. Därför kommer jag i denna studie analysera lärarstudenters 

lektionsplaneringar med syfte att synliggöra vilka underliggande föreställningar som 

ligger till grund för de didaktiska val som gjorts.  
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2. Bakgrund 
 

Under denna rubrik kommer jag redogöra för vikten av att elever lär sig skriva i 

skolan samt för vad som utmärker skrivundervisning. Därefter kommer lärarnas 

betydelse för elevernas lärande redogöras för. Syftet med denna bakgrund är att förstå 

varför denna studie är relevant ur ett lärarperspektiv.  

 

2.1 Skrivundervisning 
 

Att kunna läsa och skriva ses idag som en av de viktigaste kunskaperna elever 

tillgodogör sig i skolan. Att språket är viktigt är något som framgår tydligt i Lgr11 

(Skolverket, 2011). Där kan man läsa följande: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 

lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 

och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och 

varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts 

(s.222).  

Att lära sig läsa och skriva ses idag som en grundläggande färdighet för att kunna 

orientera sig och vara en del av det samhälle vi lever i. Vad som menas med 

grundläggande färdigheter avgörs av samhället och de förväntningarna som finns på 

medborgarna. Vad som uppfattas som grundläggande färdigheter varierar också 

genom historien (Liberg & Säljö, 2014). Allt eftersom samhället förändras, förändras 

även kraven på medborgarna och därmed på utbildningen. Det samhälle vi lever i idag 

ställer höga krav på förmåga att på olika sett kommunicera via skriftspråket. 

Medborgare i dagens samhälle utsätts även för ett omfattande informationsflöde, 

vilket därför ställer krav på man ska kunna tolka och värdera information. Lagrell 

(2006) menar följande ”kompetens inom det svenska skriftspråket är nyckeln till 

delaktighet i det moderna svenska samhället och nyckeln till demokrati” (s.1). 
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Lundberg (2008) skriver ”Att ha ett funktionellt skriftspråk måste nog betraktas som 

varje människas grundläggande rättighet” (s.9).  

 

”Att tala är enkelt och naturligt, men att skriva är svårt för många” (Lundberg 2008, 

s.10). Man kan därför ställa sig frågan vad detta beror på. Lundberg (2008) menar 

vidare att tillgodogöra sig skriftspråket är en komplex och onaturlig process som ofta 

kräver en lång introduktion. Fridolfsson (2008) betonar också att uttrycka sig i skrift 

är en avancerad process som både kräver tid och träning. Lundberg (2008) belyser 

vad som skiljer skrift och tal åt. Dels menar han att det handlar om att skrivande 

ställer speciella språkliga och kognitiva krav samt att det är ett hantverk som kräver 

omfattade träning. Att förmedla något i tal sker naturligt och man behöver inte tänka 

på de enskilda språkljuden. I det talade språket finns mottagaren ofta närvarande 

vilket innebär att man kan reparera eventuella felsägningar. Skriftspråket skiljer sig på 

detta sätt i och med att mottagaren ofta inte finns närvarande och kan därför inte be 

om att få något förtydligat. Detta ställer därför krav på skriftspråket på ett helt annat 

sätt än det talade språket menar Lundberg (2008). Liberg och Säljö (2014) betonar 

också att skriftspråket till skillnad från det talade språket förutsätter undervisning. 

 

2.2 Lärares betydelse för elevers lärande 
 

Som nämndes i föregående stycke kräver skriftspråket undervisning. Därför kommer 

lärarnas betydelse för elevernas lärande redogöras för eftersom lärare är ålagda, enligt 

skolans styrdokument, lära barn skriva samt att det framförallt är i skolan denna 

förmåga tillgodogörs.  

 

I Skolverket (SFS 2010:800) står det att undervisningen ska vila på vetenskaplig 

grund. Skolinspektionen (2010) menar att det hittills i Sverige har saknats breda 

sammanställningar och analyser av utbildningsvetenskaplig empirisk forskning inom 

ämnet. Därför har de genomfört en sammanställning av forskningsresultat som visar 

på vilka faktorer i skolan som leder till framgång i undervisningen. Skolinspektionen 

(2010) belyser de resultat som Hattie (2009) kom fram till i sin metaanalys Visible 

Learning, vilken är den mest omfattande metaanalysen inom detta område. En av de 
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viktigaste faktorerna enligt denna analys visade sig handla om läraren och dennes 

kompetens, förmåga och engagemang. Nedan presenteras några av Hatties slutsatser: 

Teachers need to know the learning intentions and success criteria of 

their lessons, know how well they are attaining these criteria for all 

students, and know where to go next in light of the gap between 

students’ current knowledge and understanding and the success criteria 

of: ”Where are you going?” and ”Where to next?” 

Teachers are among the most powerful influence in learning.  

Teachers need to move from the single idea to multiple ideas, and to 

relate and then extend these ideas such that learners construct and 

reconstruct knowledge and these ideas and is critical.  

(s. 238-239) 

Skolinspektionen (2010) har också utifrån de forskningsresultat de kommit fram till 

kunnat urskilja vissa specifika egenskaper hos lärare som har stor betydelse för 

elevernas resultat. Lärarnas goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens är två 

av dessa egenskaper. Det vill säga lärarnas förmåga att både utifrån elevernas 

förutsättningar samt utifrån övriga faktorer som påverkar undervisningen kunna 

anpassa innehållet och metoden.  
 
Bronäs och Runebou (2010) menar att man kan identifiera en skicklig didaktiker 

genom att identifiera tre saker; principer, omständigheter och handlingar. De menar 

att en skicklig didaktiker är medveten om vilka skäl som ligger till grund för de val 

som görs i undervisningen. Dessa skäl är de principer och omständigheter som finns. 

Den skickliga didaktikern har förmågan att utnyttja dessa skäl till sin fördel i 

undervisningen. Både principerna och omständigheterna som ligger till grund för 

undervisningen påverkar lärarens val av handling.  
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Sammanfattningsvis kan det utifrån det som presenterats ovan konstateras att lärare 

har stor betydelse för elevernas lärande. Att lärare både har kompetens om ämnet och 

om ämnesdidaktik är en förutsättning för en framgångsrik skrivundervisning. Utifrån 

detta blir denna studie relevant eftersom den syftar till att synliggöra lärarstudenters 

didaktiska val i skrivundervisning.  
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3. Syfte och frågeställning 
 

I föregående kapitel beskrevs vikten av att elever lär sig skriva och att det inte enbart 

innebär att kunna kommunicera via skriftspråket (se kapitel 2.1). Det innefattar även 

en större aspekt som innebär att kunna orientera sig bland den information man möter 

både i och utanför skolan. Vidare redogjordes även för lärarnas betydelse för 

elevernas lärande och lärarnas kompetens om både ämnet och ämnesdidaktik (se 

kapitel 2.2).    

 

Utifrån detta avstamp blir därför syftet med denna studie att analysera lärarstudenters 

lektionsplaneringar för att synliggöra vilka didaktiska val som gjorts. 

Lektionsplaneringarna kommer att analyseras med hjälp av Ivanič (2004) 

skriftspråksdiskurser färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, 

genrediskursen, diskursen om sociala praktiker samt den sociopolitiska diskursen. 

Ivanič diskurser kommer därmed fungera som analysverktyg i denna studie.  

 

Frågeställningar 

• Vilka skriftspråksdiskurser konstitueras i lärarstudenters lektionsplaneringar?  

• Förekommer vissa skriftspråksdiskurser i samband med varandra i 

lektionsplaneringarna? Hur ser dessa samband i så fall ut?  
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4. Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik redogörs först en mer övergripande presentation av 

skrivforskningen i form av en historisk tillbakablick över svenskämnet och dess 

innehåll. Därefter kommer även debatten om svenskämnet att redogöras för. Slutligen 

kommer det presenteras hur olika forskare talar om modersmålet och dess innehåll 

idag. 

 

4.1 Den förändrade synen på modersmålet 
 

Bergöö (2005) beskriver i sin avhandling Vilket svenskämne om hur 

modersmålsämnet historiskt har förändrats. Svenskämnets centrala ställning 

etablerades under 1900-talets tidiga del, men det var inte förrän i och med införandet 

av grundskolan 1962 som svenskämnet, så som vi känner till det idag, etablerades. 

Detta införande innebar att alla barn oavsett kön, klass, ekonomisk och kulturell 

bakgrund skulle gå i en gemensam nioårig grundskola (Bergöö, 2005). Svenskämnet 

har traditionellt sätt bestått av att tillgodogöra sig isolerade kognitiva och tekniska 

färdigheter oberoende av sammanhang och sociokulturell inramning, så som att kunna 

läsa av och skriva korrekt (Liberg och Säljö, 2014). Svenskämnet har även historiskt 

har präglats av litteratur (Liberg, Folkeryd och af Geijerstam, 2012). Samt att 

svenskämnet även har formats av det nationella och religiöst färgade kulturarvet 

(Malmgren, 1996). Under 1970-talet utsattes svenskämnet för stark kritik. Kritiken 

var främst riktad mot det innehåll som tidigare präglat ämnet, det vill säga den 

isolerade färdighetsträningen och litteraturens centrala roll. Kritiken berodde delvis på 

samhällets förändrade behov och att dessa behov ställde krav på andra färdigheter 

(Liberg m.fl. 2012). Liknande kritik mot modersmålet förekom även internationellt. 

Forskare och lärare från USA, Storbritannien och Kanada träffades under tio år och 

diskuterade frågan om vad modersmålet är och bör vara (Liberg m.fl. 2012). Dessa 

sammanträden resulterade i att man identifierade tre huvudmodeller för undervisning i 

engelska (Dixon, 1975). Den första modellen fokuserar på att undervisa om de 

grundläggande språkliga kunskaperna i modersmålet. Det centrala inom den andra 
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modellen var att tillgodogöra sig kunskaper om kulturarvet genom att till största del 

studera litteratur. Liberg med flera menar att båda dessa modeller var dominerande 

inom modersmålsundervisningen. Den tredje modellen som Dixon (1975) 

presenterade berör elevernas erfarenheter och mognad kopplat till 

modersmålsundervisning. Liberg med flera menar att den tredje modellen sågs som 

ett svar på de begränsningar som upplevdes inom de två första modellerna, samt som 

ett svar på de samhälleliga förändringarna. I Sverige var det framför allt inom den 

Pedagogiska gruppen som dessa diskussioner ägde rum och bestod även den av lärare 

och forskare (Liberg m.fl. 2012). Gruppen kritiserade den rådande 

svenskundervisningen i den tidiga grundskolan som i stor utsträckning präglades av 

den formaliserade språkliga färdighetsträningen (Bergöö, 2005). Frågor som blev 

centrala i Pedagogiska gruppens arbete rörde det erfarenhetspedagogiska arbetet. 

Diskussionerna gällde även den kommunikativa delen av undervisningen, att språk 

utvecklas när de används i meningsfulla sammanhang, samt den demokratiska delen 

av undervisningen (Bergöö, 2005).  

 

4.2 Svenskämneskonceptioner  
 

I efterhand urskilde Pedagogiska gruppen tre olika svenskämneskonceptioner; 

svenska som färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne (Bergö 2005). Englund (2000) menar 

att dessa konceptioner kan ses som analytiska konstruktioner eftersom att de 

betecknar ett mönster av föreställningar om ämnets innehåll, syfte och form. 

 

4.2.1 Svenska som ett färdighetsämne 

	  
Inom den första konceptionen är det centrala i undervisning att eleverna ska lära sig 

behärska den formella teknik som är förbunden med olika språkliga delfärdigheter. 

Denna undervisning sker genom en isolerad färdighetsträning helt utan koppling till 

omvärldsorienterade innehåll menar både Malmgren (1996) och Bergöö (2005). Det 

var denna konception som var dominerande under 1960-talet och framåt (Bergöö, 

2005).  
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4.2.2 Svenska som litteraturhistoriska bildningsämnet 

	  
I den andra svenskämneskonceptionen består undervisningen av litteraturläsning. Att 

eleverna ska få en gemensam kulturell referensram är konceptionens främsta syfte. 

Detta sker genom läsning av ett urval litterära verk. Bildningsämnet aldrig fick fäste i 

grundskolans tidigare år (Bergöö, 2005). Läsning av skönlitteratur har visat sig i 

Skolverkets (2000) nationella kvalitetsgranskningar ha ett litet utrymme i de tidigare 

årskurserna. Läsning anses snarare ha en språkutvecklande funktion i de tidigare åren 

(Bergöö, 2005).  

 

4.2.3 Det erfarenhetspedagogiska svenskämnet 

 
Den tredje ämneskonceptionen bygger på att eleverna själva ska få möjlighet att 

upptäcka sin verklighet och i ett sådant arbete utveckla sina språkkunskaper. Denna 

konception skiljer sig från de två tidigare konceptionerna i och med att strävan efter 

att funktionalisera undervisningen där elevernas egna erfarenheter och förutsättningar 

ligger till grund. Den skiljer sig även genom att den lyfter humanistiska problem och 

därigenom utvecklar elevernas sociala och historiska förståelse. Litteraturläsning blir 

här viktig eftersom den gestaltar mänskliga erfarenheter (Bergöö, 2005). Malmgren 

(1996) menar att en viktig synpunkt är elevernas intresse och nyfikenhet för 

omvärlden eftersom det är en förutsättning för både språk- och kunskapsinhämtning. 

Han menar vidare att ämnet därför kan ses som ett historiskt humanistiskt 

bildningsämne eftersom det är öppet mot andra ämnet i skolan, speciellt de 

samhällsorienterade ämnena.  

 

Malmgren (1996) beskriver att det fanns en viss rädsla inför etablerandet av 

erfarenhetspedagogiska svenskämnet eftersom den var öppen inför ett 

ämnesöverskridande arbetssätt. Rädslan baserades på att ämnet skulle förlora sin 

identitet. Svedner (1981) diskuterar kring ämnesindelningen på följande sätt: 

De som vänder sig mot ämnesindelningen menar vidare att den gör våld 

på verkligheten. Denna är inte uppdelad i olika sektorer som t ex fysik, 
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svenska, historia utan är en helhet. Skolan borde, menar man, vara 

likadan utan de artificiella gränsdragningarna som ämnena skapar. Dessa 

splittrar arbetet och försvårar elevernas möjlighet att skaffa sig en 

sammanhängande verklighetsuppfattning (s.7). 

Svedner (1981) menar att en ämnesindelning ibland måste förekomma men att 

integrera flera ämnen inte innebär att elevernas språkliga arbete och litterära 

utveckling förvinner.   

 

4.3 Ett perspektiv på språk i flera lager 
 

Den brittiska forskaren Roz Ivanič (2004) har till skillnad från 

svenskämneskonceptionerna (Malmgren, 1996; Bergöö, 2005) och de tre 

huvudmodellerna (Dixon, 1975) talat om språk och språkhandlingar i fyra olika lager; 

text, kognitiva processer, sociala kontexter samt sociopolitiska aspekter (se Figur 1). 

Ivanič använder sig av metaforen lager för att tala om de olika dimensionerna av 

skrivande. Det innersta lagret, lager ett, baseras på en språksyn som fokuserar på 

texten och dess formaspekt. Lager två fokuserar på de kognitiva aspekterna av 

skrivandet. Lager tre fokuserar på den sociala kontexten av skrivandet. Det fjärde och 

sista lagret innehåller en mer sociopolitisk agenda, vilket innebär att det inom detta 

lager finns en föreställning om att språket konstruerar sociala strukturer och 

maktförhållanden. Att se på språket på detta sätt innebär att man har ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot traditioner, normer och värden kopplat till språket. Det 

finns även en aspekt av att språket påverkar individen och dennes identitetsskapande. 

Dessa aspekter ses utifrån ett globalt, historiskt och politiskt perspektiv (Ivanič, 

2004).  
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Figur 1. Ett perspektiv på språk i flera lager (Ivanic 2004, s.223). 

Man kan urskilja vissa likheter mellan de tre svenskämneskonceptionerna (Malmgren, 

1996), Dixons (1975) tre huvudmodeller och Ivanič (2004) fyra lager. Det första 

lagret, text, den första modellen och den första svenskämneskonceptionen, svenska 

som färdighetsämne, bygger alla på att det är den formativa aspekten av språket som 

är central i undervisningen. Den andra svenskämneskonceptionen, det 

erfarenhetspedagogiska svenskämnet, kan till viss del jämföras med det andra lagret, 

de kognitiva aspekterna av språket, samt det tredje lagret, den sociala kontexten av 

språket. Eftersom dessa syftar till att funktionalisera undervisningen och basera den 

på elevernas egna erfarenheter och förutsättningar. Den andra huvudmodellen har 

stora likheter med den andra svenskämneskonceptionen, svenska som 

litteraturhistoriska bildningsämne. I båda utgörs undervisningen av litteraturläsning då 

dess främsta syfte, inom både den andra huvudmodellen och den andra 

svenskämneskonceptionen, är att utveckla en gemensam kulturell referensram. 

Ivanic fjärde lager, det sociopolitiska, har också vissa likheter med den tredje 

svenskämneskonceptionen, erfarenhetspedagogiska svenskämnet, i och med att det 

utgår från att språket sker i sociala kontexter. Trots att det inom 

erfarenhetspedagogiska svenskämnet finns en aspekt av att lyfta humanistiska 

problem skiljer sig Ivanič fjärde lager från det erfarenhetspedagogiska svenskämnet. 
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Ivanič fjärde lager innehåller en mer sociopolitisk agenda vilket innebär ett kritiskt 

förhållningssätt till språk. Dessutom syftar det fjärde lagret till att öka medvetenheten 

om språkets koppling till identitetsskapande och att språket innehåller ett 

maktperspektiv.  

 

4.4 Svenskämnet i läroplanen 

 
Eftersom lärare är ålagda att implementera innehållet i Lgr11 (Skolverket, 2011) kan 

det vara av vikt att presentera de resultat som Liberg med flera (2012) kom fram till i 

deras studie. Liberg med flera har analyserat kursplanerna i svenska från både Lpo94 

(Skolverket, 2006) och Lgr 11 (Skolverket, 2011). Syftet med deras studie var att se 

om den rådande diskussionen om modersmålsundervisning har resulterat i 

förändringar av kursplanerna. I analysen av kursplanerna använde Liberg med flera 

sig av Ivanič (2004) fyra lager av språk och språkhandlingar för att synliggöra hur 

man i kursplanerna ser på skrivande och skrivundervisning. I analysen har Liberg med 

flera urskilt vilka lager som kunde identifieras i de olika delarna i kursplanen.  

 

Resultatet i den komparativa delen av studien visade att ett flertal likheter mellan 

kursplanen kunde urskiljas (Liberg m.fl. 2012). En likhet berör det faktum att språket 

har en mer central position än litteratur i både kursplanerna. Liberg med flera (2012) 

kunde även konstatera att Ivanič (2004) alla fyra lager var representerade i de 

inledande delarna i de båda kursplanerna som behandlade syftet med svenskämnet. 

Alla fyra lager var däremot inte representerade i de delarna i kursplanerna som 

behandlade målen för svenskämnet. Där kunde enbart lager ett, de formativa 

aspekterna på språket och lager tre, syftet och kontexten för språket, identifieras. Den 

sista likheten som Liberg med flera presenterar är att den sociopolitiska aspekten på 

språk, lager fyra, är frånvarande i de delar i kursplanen som berör målen för årskurs 

tre. 

 

Slutligen konstaterar Liberg med flera (2012)  att det har skett en förändring i 

svenskämnet, i både Lpo94 och Lgr11 jämfört med tidigare kursplaner, gällande 

balansen mellan språk och litteratur. Detta menar Liberg med flera beror på ett ökat 

intresse för genrepedagogiken i Sverige. Trots att de uppmärksammat denna 
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förändring kvarstår ändå det faktum att de två traditionerna gällande de formella 

aspekterna av språket samt den bristande närvaron av den socio-politiska aspekten i 

de tidigare årskurserna fortfarande är gällande. De menar att trots den intensiva debatt 

som förts kring att modersmålsundervisning bör ske i meningsfulla sammanhang, har 

det fortfarande inte haft så stor inverkan på den senaste kursplanen i svenska.  

Skolverket (2007) har genomfört en sammanställning av de senare årens forskning om 

läs och skrivundervisning i svensk skola. I sammanställningen Vad händer med 

läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisning i Sverige 1995-2007 kan man 

läsa: 

I stort visar den senaste tidens forskning om undervisning läsning och 

skrivning att formell färdighetsträning dominerar undervisning trots att 

läroplanen och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk 

betonar att lärande ska ske i meningsfulla sammanhang och att 

språkutveckling alltid är knuten till ett innehåll (s.8).  

I citatet ovan framgår det att skrivundervisningen domineras av den formella 

färdighetsträningen trots att läroplanen och kursplanen i svenska betonar att lärandet 

ska ske i meningsfulla sammanhang.  

Sammanfattningsvis så har det under denna rubrik redogjort för vad som historiskt har 

präglat svenskämnet samt hur olika forskare talar om svenskämnet och dess innehåll. 

Syftet med detta är att skapa en förståelse för olika traditioner och synsätt som finns 

inom skrivforskningen. Det är av vikt att lärare är medvetna om detta eftersom det blir 

relevant när de ska välja innehåll och undervisa (Berg 2011). Det har även varit 

relevant att redogöra för hur svenskämnet historiskt har växt fram eftersom att de utan 

ett historiskt perspektiv är det problematiskt att tala om svenskämnet idag. 

Under genomgången av tidigare forskning blev det påtagligt att det förekommer en 

avsaknad av studier av lärarstudenter och deras didaktiska val i skrivundervisning. 

Därför hoppas denna studie kan belysa viktiga aspekter i denna kunskapslucka.  
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5. Diskursanalys som teori och metod 
	  

5.1 Diskurs  
 

Winther Jørgensen & Philips (2000) menar att diskursbegreppet är svårdefinierat men 

att det ofta rymmer en idé om att ”språket är strukturerat i olika mönster som våra 

utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner” (s.7). Diskursbegreppet kan 

även beskrivas som ett ”bestämt sätt att tala och förstå värden (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.7). 

 

5.2 Diskursanalys 

Om diskursbegreppet innebär en idé om att språket är strukturerar i olika mönster 

innebär diskursanalys på motsvarande sett analys av dessa mönster (Winther 

Jørgensen & Philips 2000).  

Diskursanalys kan inte användas enbart som metod av analys av data utan ska ses som 

en teoretisk och metodisk helhet. Teori och metod är alltså sammanlänkade och de 

grundläggande filosofiska premisserna måste accepteras för att kunna använda 

diskursanalys som metod (Winther Jørgensen & Philips 2000). Därför är teori och 

metod sammanlänkande under samma rubrik i denna uppsats.  

Syftet med diskursanalysen är att undersöka vad som faktiskt har sagts eller skrivits 

”för att undersöka vilka mönster det finns i utsagorna- och vilka sociala konsekvenser 

som olika diskursiva framställningar av verkligheten får” (Winther Jørgensen & 

Philips 2000, s.28). Syftet är därmed inte att gå bortom det som uttryckts för att förstå 

vad som skribenten egentligen menar. Syftet är heller inte att finna sanningar i de 

uttryck och yttranden om världen. Det kan vara svårt för forskaren att undersöka de 

diskurser som de själva är nära och har en åsikt om (Winther Jørgensen & Philips, 

2000). Därför är det viktigt att vara så objektiv som möjligt så inte ens egna 

värderingar överskuggar analysen. Ett annat förslag som Winther Jørgensen & Philips 

(2000) presenterar för att uppnå detta är att ställa sig främmande inför sitt material för 

att på så sätt begripa hur saker hänger ihop och ger mening.  
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”Diskursanalys kan anta flera olika former och omfattar flera olika inriktningar” 

(Bergström och Boréus 2012, s.358). De menar att det som är gemensamt för olika 

inriktningars syn på begreppet diskursanalys är att de är ”systematiska studier av 

diskurser” (s.355). Bergström och Boréus (2012) presenterar olika diskursbegrepp 

med distinktionen snäv och vid. Den snäva betydelsen av begreppet innebär att enbart 

en analys av text görs, därmed utan koppling till det sammanhang som den ingår i. 

Detta tillhör den första generationen inom diskursanalys menar Bergström och Boréus 

Den vidgade betydelsen av begreppet innebär den inriktning mot social praktik. Detta 

synsätt benämns som kritiskt diskursanalys. Bergström och Boréus menar att den 

kritiska diskursanalysen tillhör den andra generationen inom diskursanalys. Den 

tredje generationen inom diskursanalys som Bergström och Boréus presenterar 

innebär att diskurser inte går att begränsa till en viss del av ett socialt system. De 

menar att allt meningsskapande sker diskursivt inom den tredje generationen inom 

diskursanalys.  

 

5.3 Skriftspråksdiskurser  
 

Ivanič (2004) har utifrån den uppdelning av språk och språkhändelser i fyra olika 

lager; text, kognitiva processer, sociala kontexter samt sociopolitiska aspekter (se 

Figur 1) kunnat identifiera sex olika skriftspråksdiskurser som hon menar belyser hur 

vi ser på skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning samt texters kvaliteter. 

Ivanič definierar skrivdiskurs på följande sätt: 

“Recognisable associations among values, beliefs and practices 

which lead to particular forms of situated action, to particular 

decisions, choices and omissions, as well as particular wordings” 

(s.224).  
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Nedan kommer Ivanič (2004) sex skriftspråksdiskurser att presenteras. 

5.3.1 Färdighetsdiskursen 

 

Inom denna diskurs är den formativa aspekten av skrivandet central. Färdigheter som 

tillämpningen av relationen mellan ljud och symboler och syntaktiska mönster är det 

som utgör själva skrivandet inom denna diskurs. Kontexten för skrivandet inom denna 

diskurs blir därmed irrelevant. Undervisningen sker explicit, där eleverna bedöms 

utifrån hur väl de applicerat de språkliga reglerna som lärts ut under den explicita 

undervisningen, (Ivanič, 2004). 

 

5.3.2 Kreativitetsdiskursen 

 

Likt färdighetsdiskursen är det den skrivna texten som är i fokus. Dock skiljer sig 

diskurserna åt eftersom det inom kreativitetsdiskursen är innehållet och de inre 

mentala processerna i skrivandet som är det centrala. Det är skribentens kreativa 

förmåga som är utgångspunkten för skrivandet inom denna diskurs, därmed är det 

inget fokus på den formativa aspekten av språket utan produkten är skribentens 

kreativitet, det vill säga den skrivna textens innehåll. Bedömningen baseras på det 

synsätt som är rådande inom denna diskurs, nämligen att skrivandet ska vara 

underhållande för läsaren. Undervisningen sker implicit då eleven lär sig genom att 

skriva. Det finns två underliggande föreställningar om skrivande inom denna diskurs. 

Den första föreställningen innebär att utgångspunkten för skivandet är skribentens 

intressen och erfarenheter. Den andra föreställningen innebär att skribenten tar del av 

litteratur som ska fungera som modell vilket därmed leder till att skrivandet utvecklas, 

(Ivanič, 2004). 

 

5.3.3 Processdiskursen 

 

Inom processdiskursen växlas perspektiv från den färdiga produkten till de processer 

som leder fram till den. De är skrivhändelserna och skribentens kognitiva och mentala 

processer som är i fokus. Skrivhändelsen består av en konkret mall för 

skrivprocessens olika faser, förarbete, formulering och efterarbete inom denna 
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diskurs. Undervisningen sker både implicit och explicit. Implicit i och med 

skribentens kognitiva och mentala processer och explicit genom att skribenten får 

tillägna sig de praktiska processerna, som textens uppbyggnad och struktur, (Ivanič, 

2004). 

5.3.4 Genrediskursen 

 

I denna skriftspråksdiskurs, likt färdighetsdiskursen, är det den skrivna texten som är i 

fokus. Till skillnad från färdighetsdiskursen ska skribenten inom denna diskurs lära 

sig att anpassa sin text beroende på syfte, sammanhang och sociala kontext. Det vill 

säga att skribenten behöver kunna de karaktäristiska dragen hos olika texttyper för att 

kunna göra denna anpassning, (Ivanič, 2004). Undervisningen inom denna 

skrivdiskurs sker därför explicit. I Lgr11 (Skolverket 2011) står det att elever ska 

möta både poetiska, berättande, förklarande, instruerande och beskrivande texter.  

 

5.3.5 Diskursen om sociala praktiker 

 

Inom denna skriftspråksdiskurs är skrivhändelsen i fokus till skillnad från de två 

tidigare diskurserna, processdiskursen och genrediskursen. Inom processdiskursen är 

det enbart fokus på själva skrivprocessen och inom genrediskursen är skrivhändelsen 

kopplad till de språkliga verktygen för skrivande inom en viss genre. Därmed skiljer 

sig diskursen om sociala praktiker eftersom det centrala inom diskursen är skrivandets 

kommunikativa och sociala syfte där meningsskapande utgör en viktig del, (Ivanič, 

2004). Inom denna diskurs finns tre olika tillvägagångssätt hur diskursen kan 

realiseras i praktiken.  

1. En funktionell syn på skrivandet. Skrivuppgifterna är förbestämda och 

kopplade till ”verkligheten” utanför skolan. 

2. Fokus på kommunikation i ett meningsfullt sammanhang där skrivandet ses 

som ett redskap för lärande. IT används gärna för att skapa dessa meningsfulla 

sammanhang.  

3. Skribenten uppmuntras att bli etnografer, som observerar, dokumenterar och 

analyserar kommunikationens effektivitet i olika kontexter.  
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Ivanič (2004) menar att denna diskurs omfattas av ett bredare sociokulturellt 

perspektiv där synen på skrivande innefattar alla sociala och kulturella kontexter. 

Detta eftersom skrivundervisningen inom denna diskurs ska förbereda eleverna för 

livet utanför skolan. Det innebär en överlappning till den sociopolitiska diskursen som 

presenteras nedan menar Ivanič.  

 

Lärandet inom denna diskurs sker implicit genom meningsfullt deltagande i sociala 

situationer som är relevanta för skribenten och alltså inte genom instruktioner från en 

lärare, menar Ivanič (2004). Detta innebär att skribenten inte enbart lär sig den 

lingvistiska delen av skapandet av en text, utan även tillgodogör sig förmågan att se 

på språket utifrån ett kritiskt perspektiv. Vem har skrivit texten, när, till vem och i 

vilket syfte. Diskursen har också ett demokratiskt perspektiv menar Ivanič eftersom 

det bidrar till att skribenten får möjlighet att identifiera sig som en samhällelig 

medborgare, (Ivanič, 2004).  

 

5.3.6 Den sociopolitiska diskursen 

 

Denna skriftspråksdiskurs har många likheter med diskursen om sociala praktiker 

eftersom den också fokuserar på den kommunikativa aspekten av skrivandet i den 

sociala kontexten. Inom denna diskurs ligger dock ett större fokus på den politiska 

aspekten. Diskursen baseras på tron att allt skrivande skapas av samhällets sociala 

strukturer och maktrelationer. Därför är det av vikt att skribenten utvecklar en kritisk 

medvetenhet till den sociala, kulturella och historiska påverkan på språket. 

Därigenom kan skribenten utveckla en förståelse för olika texter inom olika diskurser. 

Skribenten kan därmed ta ställning i olika samhälleliga frågor och bidra till en 

förändring. Denna föreställning om skrivande kräver en explicit undervisning om 

sociopolitiska förklaringar och konsekvenser. Med detta menas att kunna identifiera 

hur olika texter förhåller/positionerar sig i förhållande till synen på världen, sociala 

roller och sociala relationer, (Ivanič, 2004).  
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5.4 Samband mellan Ivanič fyra lager och sex skriftspråksdiskurser 
 

Ivanič (2004) fyra lager (se Figur 1) kan användas som ett sätt att beskriva och 

åtskilja bland skriftspråksdiskurserna. Lager ett, text, lager två, kognitiv process och 

lager tre, social kontext innehåller flera diskurser. Lager ett innefattar både 

färdighetsdiskursen och kreativitetsdiskursen. Lager två innefattar både 

kreativitetsdiskursen och processdiskursen. Lager tre innefattar både 

processdiskursen, genrediskursen och diskursen om sociala praktiker. Lager fyra 

innefattar enbart den sociopolitiska diskursen (se Tabell 1). Skriftspråksdiskurserna 

kan ses som ett mer detaljerat sätt att se på skrivande och skrivundervisning än de fyra 

lagren.  
 

Lager Skriftspråksdiskurser Vad som utmärker skrivandet 

inom diskurserna 

 

Text 

 

Färdighetsdiskursen 

 

Skrivandet består av att tillgodogöra sig de 

formativa aspekterna av språket.  

Kreativitetsdiskursen 

 

Skrivandet är en produkt av skribentens 

kreativitet.   

Kognitiv process Processdiskursen 

 

Skrivandet består av att tillägna sig kognitiva 

och praktiska processer.  

 

Social kontext 
Genrediskursen 

 

Skrivandet omfattar olika texttyper, med 

specifik struktur, skapade i en social kontext. 

Diskursen om sociala praktiker 

 

Skrivandet är en syftesdriven kommunikation 

i en social kontext. 

Sociopolitiskt Den sociopolitiskdiskursen 

 

Skrivandet är sociopolitisk konstruerad 

praktik, som har konsekvenser för identitet. 

Tabell 1. Sammanfattning av Ivanič (2004, s.225) modell för hur de fyra lagren är relaterade 
till de sex skriftspråkdiskurserna. 

	  

5.5 Skriftspråksdiskurserna som ett analysverktyg 

Eftersom syftet med denna studie är att synliggöra de didaktiska val som 

lärarstudenter har gjort i sina lektionsplaneringar i svenska blir valet av metod 

diskursanalys med utgångspunkt i Ivanič (2004) sex skrivpedagogiska diskurser. 

Dessa diskurser fungerar därmed som analysverktyg i denna studie. 



	   21	  

Syftet med att använda Ivanič (2004) skriftspråksdiskurser som analysverktyg är att 

Liberg med flera (2012) i deras studie har använt Ivanič fyra lager som analysverktyg. 

Det finns därmed en förhoppning om att kunna göra en jämförelse. Avsikten med att 

använda Ivanič sex skriftspråksdiskurser och inte Ivanič fyra lager, som Liberg med 

flera gjorde, är att Ivanič själv förespråkar att använda skriftspråksdiskurserna för att 

analysera data som rör skrivande och skrivundervisning. Ivanič menar att genom att 

identifiera skriftspråksdiskurserna kan man synliggöra de underliggande uppfattningar 

som finns gällande skrivande och skrivundervisning, vilket denna studie syftar till att 

göra. 

 

5.6 Material, materialinsamling och materialbearbetning 
	  

5.6.1 Beskrivning av lärarstudenterna 

De lärarstudenter som deltagit i denna studie läser alla samma termin på 

Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs tre vid ett universitet i 

Mellansverige. De har alla läst kurserna Svenska I och II samt Verksamhetsförlagd 

utbildning I och II. Anledningen att analysera lärarstudenters lektionsplaneringar och 

inte verksamma lärares var att det skulle bli problematiskt att insamla tillräckligt 

många lektionsplaneringar under den begränsade tidsramen. Genom att använda 

lärarstudenters lektionsplaneringar blev det empiriska materialet större än vad det 

troligen skulle blivit om verksamma lärare skulle bidra med lektionsplaneringar. En 

längre period för datainsamling skulle då krävas. 

Det totala antalet lärarstudenter i denna klass består av 55 stycken studenter. Det var 

36 stycken lärarstudenter som bidrog med lektionsplaneringar till denna studie. Detta 

innebär att det var 65,5 % av denna klass som deltog i studien.  

5.6.2 Beskrivning av lektionsplaneringarna 

 

Materialet för studien består av 36 stycken lektionsplaneringar och alla planeringar 

behandlar skrivundervisning. Lektionsplaneringarna är producerade under kurserna 

Svenska I och II samt Verksamhetsförlagd utbildning I och II. Syftet med att inhämta 

lektionsplaneringar från olika kurser var att möjligheten för att lektionsplaneringarna 

fhjhb	  
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skulle behandla fler aspekter av skrivande och att detta därmed skulle öka chansen till 

att alla skriftspråksdiskurserna skulle kunna identifieras.  

 

5.6.3 Materialbearbetning 

	  
Materialet har först bearbetats genom att alla lektionsplaneringarna har lästs igenom 

ett flertal gånger för att skapa en uppfattning om lektionernas helhet. För att kunna 

identifiera Ivanič (2004) sex skrivdiskurser; färdighetsdiskursen, 

kreativitetsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen, diskursen om sociala 

praktiker samt den sociopolitiska diskursen, har lektionsplaneringarna först placerats 

in i ett eller fler av Ivanič fyra olika lager; text, kognitiva processer, social kontext 

samt den sociopolitiska aspekten (se Figur 1). Om en lektionsplanering har blivit 

inplacerad i antingen lager ett, två eller tre, som kan innehålla fler diskurser, har 

därefter beslutats om vilken diskurs lektionsplaneringen konstituerar. Lager fyra, 

innefattar enbart den sociopolitiska diskursen och i dessa fall har därmed inget beslut 

behövts tagits (se Tabell 1). Syftet med att använda Ivanič lager i denna analys är att 

de fungerar som ett stöd vilket underlättar identifieringen av Ivanič 

skriftspråksdiskurser. Vilket lager som varje lektionsplanering placerats in i kommer 

inte redogöras för under resultatet, utan det kommer enbart fungera som en metod i 

analysen av lektionsplaneringarna. Anledningen till detta är att det i denna studie 

endast är relevant att presentera vilka skriftspråksdiskurser som konstitueras. Efter att 

lektionsplaneringarna har placerats in i ett eller flera lager har varje lektionsplanering 

därefter i sin helhet jämförts med de utmärkande dragen hos varje diskurs. Vad som 

utmärker de respektive skriftspråksdiskurserna har beskrivits tidigare (se kapitel 5.3). 

Utifrån om de specifika dragen hos diskurserna överensstämmer med innehållet i 

planeringarna dras slutsatsen att lektionsplaneringen konstituerar den specifika 

diskursen eller diskurserna.  

 

5.7 Etiska överväganden 
 

Vid mitt insamlande av material har jag tagit hänsyn till de fyra huvudkraven inom 

forskningsetiska principer, vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationskravet har i min studie inneburit att jag informerat de berörda 

lärarstudenterna om uppsatsens syfte. Samtyckeskravet har inneburit att jag innan 

påbörjad studie fått samtycke från lärarstudenterna att jag kan använda deras 

lektionsplaneringar i uppsatsen. Konfidentialitetskravet innebär att de lärarstudenter 

som skrivit lektionsplaneringarna är anonyma, vilket innebär att inga namn eller andra 

personuppgifter nämns i uppsatsen. Vid insamlingen av lektionsplaneringarna skedde 

en avidentifiering av lektionsplaneringarna, namn och övriga personuppgifter togs 

bort och ersattes istället med ett nummer. Nyttjandekravet innebär att 

lektionsplaneringarna endast används i denna uppsats, vilket studenterna också blivit 

informerade om (se Bilaga 1).  
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6. Resultat  
 

Resultatet kommer först att presenteras utifrån de frågeställningar som ligger till 

grund för studien. Därefter kommer citat från lektionsplaneringar presenteras. Dessa 

citat har valts ut eftersom de visar på hur de olika skrivdiskurserna har identifierats. 

Under varje citat kommer det att redogöras för hur lektionsplaneringarna analyserats 

och därmed hur diskurserna har kunnat identifieras. Syftet med detta är att förtydliga 

för läsaren hur analysen har gått till. 

 

Frågeställningar 

• Vilka skriftspråksdiskurser konstitueras i lärarstudenters lektionsplaneringar?  

• Förekommer skriftspråksdiskurserna i samband med varandra i 

lektionsplaneringarna? Hur ser dessa samband i så fall ut?  

 

 

Vilka skriftspråksdiskurser konstitueras i lärarstudenternas 

lektionsplaneringar?  
 

Analysen av studien visar att de skriftspråksdiskurser som konstitueras är 

färdighetsdiskursen (F) kreativitetsdiskursen (K), processdiskursen (P), 

genrediskursen (G) och diskursen om sociala praktiker (S). Den sociopolitiska 

diskursen (SP) kunde inte identifieras i någon av de analyserade lektionsplaneringarna 

Resultatet visar att färdighetsdiskursen är den diskurs som förekommer i flest 

lektionsplaneringar. Den förekommer i 28 av de totalt 36 lektionsplaneringarna (78 

%). Genrediskursen identifierades i 19 planeringar (53 %) och kreativitetsdiskursen i 

18 (50 %). Processdiskursen förekom i åtta planeringar (22 %) och diskursen om 

sociala praktiker i sex planeringar (17 %) (se Figur 2 och 3). 
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Figur 2. Antalet skriftspråksdiskurser som konstituerades i alla 36 lektionsplaneringarna. 

 

 

 
Figur 3. Andelen skriftspråksdiskurser som konstituerades i alla 36 lektionsplaneringarna. 
Eftersom fler diskurser kan förekomma i en lektionsplanering överstiger den sammanlagda procentsiffran 100 %. 
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Förekommer skriftspråksdiskurserna i samband med varandra i 

lektionsplaneringarna? Hur ser dessa samband i så fall ut?  

 
Analysen visar att 26 lektionsplaneringar (72 %) av de totalt 36 planeringarna 

innehåller två eller fler skriftspråksdiskurser. Två diskurser förekommer i samma 

lektionsplanering 13 gånger (36 %). Tre diskurser förekommer i samma planering tio 

gånger (28 %) och fyra diskurser förekommer i samma planering tre gånger (8 %). 

Därmed är det tio lektionsplaneringar (28 %) som endast innehåller en diskurs (se 

Figur 4).  

 

 
Figur 4. Andel av hur många diskurser som konstituerades i en och samma lektionsplanering. 

 

Färdighetsdiskursen konstituerades totalt i 28 lektionsplaneringar, av dessa förekom 

den i samband med andra diskurser 22 gånger. Kreativitetsdiskursen konstituerades 

totalt i 18 lektionsplaneringar och i 17 av dessa förekom den i samband med andra 

diskurser. Processdiskursen konstituerades totalt i åtta lektionsplaneringar och i sex av 

dessa förekom den i samband med andra diskurser. Genrediskursen konstituerades 

totalt i 19 lektionsplaneringar och i 17 av dessa förekom den i samband med andra 

diskurser. Diskursen om sociala praktiker konstituerades totalt i sex 
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lektionsplaneringar och alla dessa förekom i samband med andra diskurser (se Bilaga 

2 i Appendix för fullständig tabell). 

 

Utifrån Bilaga 2 (se Appendix) kan man urskilja vilka skriftspråksdiskurser som 

förekom i samband med varandra. Nedan kommer enbart redogöras för vilka 

kombinationer av två diskurser som förekommer med syfte att synliggöra vilka 

diskurser som samverkar. De två skriftspråksdiskurser som vid flest tillfällen förekom 

tillsammans var färdighetsdiskursen och genrediskursen. De förekom tillsammans i 

15 av de totalt 36 lektionsplaneringarna (42 %). Även färdighetsdiskursen och 

kreativitetsdiskursen förekom tillsammans i 14 lektionsplaneringar (39 %). 

Kreativitetsdiskursen och genrediskursen förekom tillsammans i elva 

lektionsplaneringar (31 %). Därmed är dessa tre kombinationer av 

skriftspråksdiskurser som förekom vid flest tillfällen, (se Figur 5 och Tabell 2).  

 

 

 
Figur 5. Antal lektionsplaneringar som kombinerar olika skriftspråksdiskurserna.  
F= Färdighetsdiskursen. K=Kreativitetsdiskursen. P= Processdiskursen. G= Genrediskursen. S= Diskursen om sociala praktiker. 

SP= Den sociopolitiska diskursen.  
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 F+G F+K K+G F+P K+P F+S K+S P+G P+S G+S 

Totalt 

antal 

planeringar 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Antal 

samband 

15 14 11 5 4 3 3 3 1 1 

Andel % 41,7 38,9 30,6 13,9 11,1 8,3 8,3 8,3 2,8 2,8 

Tabell 2. Deskriptiv statistik över kombinationer av skriftspråksdiskurserna.  
Eftersom en diskurs kan förekomma i olika kombinationer överstiger den sammanlagda procentsiffran 100 %. 

 

Vilka texter identifieras inom genrediskursen? 
 

I analysen av de 19 lektionsplaneringarna som konstituerade genrediskursen visade 

det sig att det var skrivandet av poetiska och berättande texter som dominerade. 

Skrivandet av berättande texter förekom i nio lektionsplaneringar. Skrivandet av 

poetiska texter förekom i sju lektionsplaneringar. Skrivandet av beskrivande texter 

förekom i två och skrivandet av förklarande texter i en lektionsplanering. Skrivandet 

av instruerande texter gick inte att identifiera i någon av planeringarna.  

 

Identifiering av skriftspråksdiskurserna i lektionsplaneringarna 

 
Nedan kommer citat ur lektionsplaneringar presenteras utifrån en tematisering av 

skriftspråksdiskurserna med syfte att belysa hur diskurserna har identifierats (se 

Bilaga 2).  

 
Färdighetsdiskursen 

”Syftet med detta moment är att eleverna ska lära sig sambandet mellan 

ljud och bokstav” Jag ville även att de skulle förstå varför det blir 

dubbelkonsonant efter kort vokal och varför det blir ”ck” och inte ”kk”.  
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”Min största utmaning var att jag verkligen ville att alla skulle förstå 

varför vi har ck-ord i svenskan och vara så pedagogisk som möjligt när 

jag förklarade på tavlan och gav exempel” (Lektionsplanering 23). 

I dessa utdrag framgår det att det är språket och dess form som är det centrala i denna 

lektionsplanering. Eleverna förväntas lära sig samband mellan ljud och bokstav samt 

få en förståelse för konsonanter. Därmed lärs språket ut som isolerade färdigheter 

eftersom lektionen inte sätts in i en större kontext. Därmed förefaller denna 

lektionsplanering enbart inom färdighetsdiskursen.  

”Vi har valt att planera en lektion som enbart riktar in sig på bokstaven 

R” (Lektionsplanering 19). 

Även i detta utdrag framgår det att det är den formativa aspekten av språket som är i 

fokus, eftersom det är den enskilda bokstav R som behandlas. Denna syn på skrivande 

som en isolerad färdighetsträning förefaller inom färdighetsdiskursen. 

”Arbetsområdet i denna pedagogiska planering berör svenska – 

stavningsregler. Planeringen syftar till att eleverna ska känna sig 

bekväma med olika ords konstruktion och användning” 

(Lektionsplanering 34). 

Denna lektion syftar till att arbeta med stavningsreglerna. Synen på skrivande i denna 

lektionsplanering är att språkets formativa aspekter ska läras ut utan koppling till en 

kontext. Denna lektionsplanering konstituerar därmed färdighetsdiskursen.  
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Kreativitetsdiskursen 

”Syftet med lektionen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

uttrycka tankar och känslor genom att skriva dikter” (Lektionsplanering 

9).  

I detta citat framgår att syftet med lektionen är att elevernas egna tankar och känslor 

ska ligga till grund för skrivandet. Skrivandet har även ett kommunikativt syfte 

eftersom det är elevernas egna uttryck i skrivandet som är centralt. Därför blir 

tolkningen att skrivandet inom denna planering sker inom kreativitetsdiskursen. 

”Sagan slutar plötsligt, och elevernas uppgift är att med hjälp av sin 

fantasi, komma på ett eget slut på sagan” (Lektionsplanering 2).  

Detta utdrag antyder att skrivandet ska utgå från elevens egen fantasi. Tolkningen av 

detta är att lektionsplaneringen konstituerar kreativitetsdiskursen eftersom skrivandet 

är produkten av elevens egen kreativitet.  

 

Processdiskursen  

”När de är klara med sin berättelse så byter de med kompisen som då får 

läsa igenom texten och se om det är något som måste ändras” 

(Lektionsplanering 13).  

I denna lektionsplanering får skrivandet en mottagare som ska ge respons. Detta kan 

därför tolkas som om att det finns möjligheter för texten att förbättras och därmed 

konstitueras processdiskursen.  
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”Därefter skrev eleverna en kort sammanfattning av min faktatext från 

deras stödord” (Lektionsplanering 5).  

I detta utdrag framgår att eleverna har skrivit stödord som sedan ska fungera som stöd 

för deras sammanfattning. En tolkning av detta är att skrivandet sker i flera steg, 

vilket innebär att eleverna får strategier för sitt skrivande och kan därför resultera i en 

mer utvecklad slutprodukt. Därmed konstitueras processdiskursen. 

 
Genrediskursen  

”Jag berättar även att det är viktigt att de har en tydlig inledning, 

handling och avslutning” (Lektionsplanering 21).  

Det centrala i denna lektionsplanering är att eleverna ska skriva en berättande text 

utifrån dess givna struktur med inledning, handling och avslut. Att elevernas text ska 

vara uppbyggd efter ett strukturellt mönster konstituerar genrediskursen.  

”Sedan kommer eleverna bli instruerade att de själva ska få skriva en 

vårdikt utifrån en specifik struktur som jag har förbestämt” 

(Lektionsplanering 30). 

I denna lektionsplanering ska eleverna skriva en dikt utifrån en specifik struktur som 

är förbestämd. Lektionen konstituerar genrediskursen eftersom elevernas skrivande 

ska följa ett visst strukturellt mönster  
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Diskursen om sociala praktiker  

”Syftet med denna lektion är att främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse”. 

”Målet med lektionen är att eleverna ska skriva ett brev från Pricken till 

familjen samt att eleverna ska fundera kring vad som hände sen, vad 

hade kunnat göras annorlunda” (Lektionsplanering 35). 

I denna lektion ska eleverna lyssna på sagan om Pricken, som i huvudsak behandlar 

ämnet utanförskap. Sagan handlar om karaktären Pricken och om hur han blir utfryst 

från sin familj för att han ser annorlunda ut. Efter att eleverna har lyssnat klart på 

sagan ska de reflektera över vad som hände och därmed syftar lektionen till att öka 

elevernas förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Sedan ska 

eleverna skriva ett brev från Pricken till hans familj. Skrivandet i denna lektion har 

därmed ett kommunikativt och socialt syfte i och med att eleverna ska skriva ett brev 

till Prickens familj där de ska förmedla sina egna åsikter. Skrivandet sätts även in i ett 

större sammanhang då den behandlar frågor som utanförskap som därmed syftar till 

att förbereda eleverna för det verkligen livet. Utifrån denna tolkning konstitueras 

diskursen om sociala praktiker.  
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7. Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet kommer inledas med en metoddiskussion. Sedan kommer en 

diskussion föras utifrån de resultat som studien kommit fram till. Resultaten kommer 

också ställas i relation till hur man i den tidigare forskningen talat om skrivande och 

skrivundervisning. Slutligen kommer en avslutande diskussion att föras. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att utifrån en diskursanalys identifiera Ivanič (2004) sex 

skrivdiskurser i lärarstudenters lektionsplaneringar. Eftersom det är diskurser som ska 

identifieras i denna studie blev därför valet av metod att använda diskursanalys 

eftersom diskursanalys innebär systematiska studier av diskurser (Winther Jørgensen 

& Philips 2000). 

Enligt Bell (2000) innebär reliabiliteten i vilket utsträckning den valda metoden skulle 

kunna appliceras vid ett annat tillfälle eller i en annan studie. Genom att presentera 

exempelcitat från lektionsplaneringarna har jag försökt visa hur jag gått tillväga och 

därmed ökar möjligheten att återupprepa analysen i ett liknande material.  

För att bibehålla objektiviteten och undvika att låta egna tolkningar och värderingar 

inverka på analysen har denna diskursanalys enbart analyserat det som explicit 

uttryckts i lektionsplaneringarna. Därmed har studien inte försökt gå bortom det som 

uttryckts för att förstå vad skribenten egentligen menar. Resultatet i denna studie visar 

att 25 av de totalt 36 lektionsplaneringar som analyserats innehöll två eller fler 

skrivdiskurser. Det skulle dock kunna tänkas att vissa planeringar innehåller ännu fler 

skrivdiskurser än vad resultatet visat. Detta beror på att denna diskursanalys enbart 

har analyserat det som explicit uttryckts i texten och därmed har inga egna tolkningar 

eller slutsatser om vilka ytterligare skrivdiskurser som lektionen skulle kunna 

innehålla gjorts. Ett exempel är en om en lektionsplanering som beskriver att eleverna 

ska skriva en berättande text utifrån dess specifika uppbyggnad, men inte explicit 

uttryckt i texten att sagan ska baseras på elevernas egna intressen eller erfarenheter. I 

ett sådant exempel blir tolkningen att lektionsplaneringen endast konstituerar 
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genrediskursen och därmed inte kreativitetsdiskursen trots att det ändå skulle kunna 

tänkas att lärarstudenten som planerat lektionen har dessa intentioner.  

 

Trots att insamlingen av det lektionsplaneringarna inhämtades från fyra olika kurser 

visade analysen ändå på ett resultat där skriftspråksdiskurserna inte var jämnt 

representerade. Intentionen med att genomföra denna insamling var att möjligheten 

för att alla skriftspråksdiskurser skulle kunna identifieras, men det visade sig i 

resultatet inte haft någon effekt.  

 

Ivanič (2004) menar att det inte är realistiskt att en och samma lektion skulle 

innehålla alla sex skriftspråksdiskurser. Eftersom denna studie enbart har analyserat 

enskilda lektioner, säger inte resultatet något om vilka diskurser en lärarstudent skulle 

konstituera i andra planeringar. Däremot kan resultatet av denna studie ändå säga 

vilka diskurser som konstitueras i de 36 lektionsplaneringar som analyserats och hur 

diskurserna i förekommer i relation till varandra.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
	  

Färdighetsdiskursens dominerade roll 

Resultatet i denna studie visade att färdighetsdiskursen är den diskurs som 

förekommer i flest lektionsplaneringar, den konstituerades i 78 % av alla 

lektionsplaneringarna. Synen på skrivande och skrivundervisning inom denna diskurs 

är att de formativa aspekterna på språket ska läras ut isolerat från en kontext genom 

explicit undervisning. Att färdighetsdiskursen är den diskurs som förekommer i flest 

lektionsplaneringar överensstämmer med de resultat som Skolverket (2007) 

presenterar i deras rapport, att svenska som färdighetsämne fortfarande är gällande i 

svensk skola. Skolverket (2007) menar dock att skrivundervisning bör ske i 

meningsfulla sammanhang, vilket det inte gör inom färdighetsdiskursen. Den första 

svenskämneskonceptionen, svenska som färdighetsämne, har stora likheter med 

färdighetsdiskursen (Bergöö, 2005). Malmgren (1996) menar också att skrivandet bör 

ske i meningsfulla sammanhang och att en överpresentation av det formella 

färdighetsämnet kan få negativa följder för eleverna. Eftersom denna undervisning 
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sker utan en kontext som är kopplad till elevernas egna erfarenheter och intressen kan 

den därför bli svårtillgänglig för eleverna att ta till sig. Om svenskämnet enbart består 

av att lära sig isolerade kognitiva och tekniska färdigheter utan någon koppling till ett 

sammanhang och sociokulturellt perspektiv kan det bidra till att elever får svårt att 

orientera sig och delta i förändringsprocesser. Eftersom det samhälle vi lever i idag är 

starkt föränderligt i och med framväxten av nya medier med nya läs- och skrivarter, 

kan dessa isolerade färdigheter snabbt bli föråldrade och därmed utan någon större 

användbarhet (Liberg & Säljö, 2014). Resultatet av studien visade att 

färdighetsdiskursen konstituerades som ensam diskurs i sex lektionsplaneringar. I 

dessa lektioner lärdes de språkliga färdigheterna ut isolerat från något sammanhang. 

Med tanke på vad Skolverket (2007), Malmgren (1996) och Liberg och Säljö (2014) 

säger om att färdigheter lärs ut utan meningsfulla sammanhang kan det därför tyckas 

problematiskt att skrivandet i dessa lektionsplaneringar enbart sker i 

färdighetsdiskursen. Malmgren och Thavenius (1977) skriver att den formativa 

färdighetsträningen kan fungera som ett undertryckande av elevernas språkutveckling 

och självförtroende. Till exempel om en elev får i uppgift att skriva om en egen 

erfarenhet men i återkopplingen av läraren bedöms enbart texten efter en formell mall. 

”Det grundläggande med språket, själva kommunikationen mellan människor, finns 

inte i denna abstrakta färdighetsträning. Läraren ser bara form, inte innehåll, inte 

människor bakom orden, inte den talades eller skrivandes ansikte och erfarenhet” 

(Malmgren & Thavenius, 1977, s.29). Som resultatet visade förekom 

färdighetsdiskursen i samband med andra diskurser i 22 av de 28 lektionsplaneringar 

som konstituerade färdighetsdiskursen. Utifrån vad Malmgren och Thavenius 

poängterar kan man fundera över om det alltid är lämpligt att färdighetsdiskursen ska 

förekomma i samband med andra diskurser. Att det i så stor utsträckning förekommer 

inslag av bedömning av den formativa aspekten av språket i dessa 

lektionsplaneringar, även fast det centrala i lektionen behandlar andra 

skriftspråksdiskurser. Med detta sagt så menas inte att den formativa aspekten av 

språket är oviktig utan det som Malmgren och Thavenius vänder sig emot är att den 

inte får dominera i skrivundervisningen. De menar att det är elevernas behov av att 

uttrycka sig som är det centrala i kommunikationen. ”Språkets funktionella 

användning för att nå och uttrycka kunskap och känslor får inte underordnas den 

formella korrektheten” (Malmgren & Thavenius, 1977, s.30). Hur stor del 

färdighetsdiskursen planerades ha i dessa lektioner är problematiskt att bedöma 
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eftersom det är svårt att säga något om lärarstudenternas intentioner. Det enda som 

går att konstatera är att inslag av färdighetsdiskursen förekommer i samband med 

andra skriftspråksdiskurser i 22 av de totalt 36 lektionsplaneringar som analyserats i 

denna studie.  

Liberg med flera (2012)  presenterar i deras studie att de formativa aspekterna på 

språket har en dominerande plats i kunskapskraven för årskurs tre i den gällande 

kursplanen. Eftersom lärarstudenter är ålagda att basera sina lektionsplaneringar på 

innehållet i kursplanen, att studenterna utgår från den delen i kursplanen som 

behandlar kunskapskraven, skulle det kunna tänkas vara en förklaring till varför 

lärarstudenternas lektionsplaneringar i så stor utsträckning konstituerade 

färdighetsdiskursen. Eftersom Liberg med flera menar att det är de formativa 

aspekterna på språket fortfarande dominerar i kursplanen för svenska.  

Ivanič (2004) menar att det finns en stark polarisering inom denna diskurs. På ena 

sidan finns forskare och lärare som starkt försvarar färdighetsdiskursen och menar att 

det är den viktigaste aspekten inom skrivundervisningen för de yngre årskurserna. 

Ivanič poängterar att en implicit kunskap om de formativa aspekterna av språket är en 

nödvändig del i skrivundervisningen, vilket förmodligen alla kan enas om. Debatten 

handlar däremot hur denna kunskap ska relatera till andra aspekter av skrivande, det 

vill säga på vilket sätt denna kunskap bäst utvecklas. Om den ska ske genom explicit 

undervisningen eller inte. Förespråkare för den andra sidan menar att kunskap om de 

formativa aspekterna av språket kan läras ut utan att det för den skullen behöver vara 

isolerade från ett sammanhang (Ivanič, 2004).  

Frånvaron av den sociopolitiska diskursen 

Precis som Liberg med flera (2012) studie visar även denna studie på en total frånvaro 

av den sociopolitiska diskursen. Resultatet av deras studie visade att Ivanič (2004) 

alla diskurser förekom under delen i kursplanen som behandlar syftet med ämnet men 

när de analyserade delen om kunskapskraven så kunde inte längre Liberg med flera 

urskilja något som antydde på kritiskt medvetenhet eller ett fokus på traditioner, 

normer och värden, det vill säga den sociopolitiska diskursen. Att lärarstudenterna 

främst utgår från kunskapskraven och inte från syftet i kursplanen i sin planering 



	   37	  

skulle därför kunna vara en anledning till frånvaron av den sociopolitiska diskursen i 

lektionsplaneringarna.  

Inom den sociopolitiska diskursen finns ett fokus på den kommunikativa aspekten av 

skrivandet. Detta kan därför ses som en viktig del av skrivandet eftersom skrivandet 

inom denna diskurs syftar till att förbereda eleverna för livet utanför skolan. Inom 

diskursen är det även av vikt att eleven utvecklar sin kritiska medvetenhet till att 

texter skapas av samhällets sociala strukturer och maktrelationer. Syftet är att 

eleverna ska kunna ta ställning i olika samhälleliga frågor. Denna diskurs kan därför 

ses som en nödvändig aspekt för att eleverna ska utvecklas till medborgare som kan 

delta och ta ställning i samhället. Liberg och Säljö (2014) menar att dessa 

kompetenser gör människor till aktörer i ett skriftspråksberoende och mediebaserat 

samhälle. Det kan därför tyckas olyckligt att ingen av de 36 lektionsplaneringarna 

konstituerade den sociopolitiska diskursen.  

En begränsad del av genrediskursen  

Resultatet som presenterades i den denna studie visade att av alla lektionsplaneringar 

som analyserats förekom genrediskursen i 19 av de 36 lektionsplaneringarna. Den 

slutsats som Liberg med flera (2012) presenterade i deras studie var att intresset för 

genrepedagogiken har ökat de senaste åren. Detta kan vara en förklaring till att 

genrediskursen kunde identifieras i 19 av de 36 lektionsplaneringarna.  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår det i det centrala innehållet att elever ska komma i 

kontakt med skrivandet av berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, och 

instruerande texter. I resultatet kunde utläsas att skrivandet av berättande texter 

förekom i nio lektionsplaneringar och skrivandet av poetiska texter förekom i sju 

planeringar. Skrivandet av beskrivande texter förekom i två planeringar och 

skrivandet av förklarande texter förekom i en planering. Skrivandet av instruerande 

texter kunde inte identifieras i någon lektionsplanering. Det är därmed skrivandet av 

berättande texter och poetiska texter som i stor utsträckning dominerar i de 

analyserade lektionsplaneringarna, de förekommer i 16 av de 19 planeringarna som 

konstituerade genrediskursen. Visserligen hamnar skrivandet av berättande och 

poetiska texter inom genrediskursen men de utgör då en mycket begränsad del av 

diskursen. 
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Fler skriftspråksdiskurser inom samma lektion 

Resultatet visade att 72 % av alla lektionsplaneringarna innehåller två eller fler 

skrivdiskurser. Detta är något som Ivanič (2004) menar är viktigt att vara medveten 

om när man använder sig av skriftspråksdiskurserna som ett analysverktyg. Eftersom 

hon menar att texter och skrivhändelser kan vara komplexa och därmed ha inslag av 

flera diskurser. Detta överensstämmer med det resultat som presenterats, att en 

majoritet av lektionsplaneringarna innehåller fler diskurser under en och samma 

lektion, vilket skulle kunna tyda på att lärarstudenterna kan koppla samman olika 

perspektiv i sin planering. Däremot menar Ivanič (2004) att det inte är realistiskt att 

en och samma lektion skulle innehålla alla sex diskurser. Vilket också resultatet visar, 

det är ingen av lektionsplaneringarna som innehåller alla de sex 

skriftspråksdiskurserna.  

 

Resultatet visade att det i hög utsträckning var vissa skriftspråkdiskurser som förekom 

i samband med andra diskurser. Färdighetsdiskursen förekom i samband med andra 

skriftspråkdiskurser i 22 av de 36 lektionsplaneringarna. Kreativitetsdiskursen och 

genrediskursen förekom båda i samband med andra lektionsplaneringar i 17 

lektionsplaneringar. Därmed var också dessa tre skriftspråksdiskurser de som i högst 

utsträckning kombinerades med varandra. En anledning till varför färdighetsdiskursen 

förekom så ofta i samband med andra kan bero på att det är en diskurs om är enkel att 

kombinera, eftersom den i princip går att applicera på alla lektioner om det bara finns 

något inslag av den formativa aspekten. I årskurserna som dessa lektionsplaneringar 

riktas sig till, förskoleklass till årskurs tre, består en stor del av svenskämnet av att 

eleverna ska lära sig behärska det formativa aspekterna på språket, så som stavning 

och meningsbyggnad. Detta kan därför vara en anledning till varför 

färdighetsdiskursen konstituerades så hög utsträckning i samband med andra 

skriftspråksdiskurser. Kombinationen kreativitetdiskursen och genrediskursen 

förekom i elva lektionsplaneringar. Eftersom genrediskursen i stor utsträckning 

behandlade skrivande av berättande eller poetiska texter blir därmed en kombination 

med kreativitetsdiskursen naturligt eftersom skapandet av berättande och poetiska 

texter ofta ska ta utgångspunkt i elevens egen kreativitet.  
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En balanserad syn på undervisning  

 

Ivanič (2004) menar att alla sex skriftspråksdiskurserna bidrar till en omfattande syn 

på skrivande men att alla diskurser var för sig innebär en begränsad syn på skrivande. 

Ivanič menar därmed att skrivundervisningen bör innefatta en kombination av alla sex 

skriftspråksdiskurser. Liberg och Säljö (2014) menar också att en kombination av alla 

sex diskurser är det mest funktionella sättet att bedriva undervisning. Att som lärare 

vara medveten om dessa skriftspråksdiskurser menar Ivanič (2004) kan vara 

fördelaktigt för lärarens egen förståelse för den komplexitet som skrivandet innebär 

och kan även bidra till en bättre förståelse för sin egen undervisning. Lärare är idag 

väldigt utsatta för krafter från olika håll, till exempel politiska beslut, media, 

förändringar i läroplanen och införande av nya metoder eller läromedel. Ivanič menar 

att genom att vara medveten om de sex skriftspråksdiskurserna kan lärare få en 

förståelse för hur dessa krafter på olika sett gynnar en viss diskurs och därmed kunna 

orientera sig bland dessa krafter.  

 

7.3 Avslutande diskussion 
 

Varför är det relevant att analysera lärarstudenters lektionsplaneringar på det sätt som 

gjorts i denna studie? Lärarnas didaktiska kompetens är en av den viktigaste faktorn 

för goda elevresultat (Hattie, 2009). Därför har syftet med denna studie varit att 

genom att genomföra denna diskursanalys synliggöra vilka underliggande 

föreställningar som finns om skrivande och skrivundervisning. Eftersom dessa 

föreställningar får konsekvenser för vilka didaktiska val lärare gör i undervisningen.  

För att elever ska få den kunskap i svenskämnet de behöver för att bli förberedda för 

att delta i samhället, krävs det att de får möta en omfattande skrivundervisning, som 

innefattar alla Ivanič (2004) skriftspråksdiskurser. Utifrån det resultat som denna 

studie visat finns det en snedfördelning mellan dessa diskurser. Färdighetsdiskursen 

förekommer i 78 % av alla lektionsplaneringar medan den sociopolitiska diskursen 

inte konstitueras i en enda planering. Om detta resultat speglar de föreställningar som 

lärarstudenter generellt har på skrivande och skrivundervisning skulle det kunna 

innebära att lärarstudenternas framtida elever därmed inte kommer möta en viktig 

aspekt av skrivundervisningen, nämligen den sociopolitiska diskursen. Förhoppningen 
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är att denna studie kan bidra både till att öka medvetenheten om Ivanič 

skriftspråksdiskurser samt att lärarstudenter och även verksamma lärare börjar 

reflektera över sin egen syn på skrivande och skrivundervisning. Denna studie vänder 

sig även till lärarutbildare eftersom resultaten även är relevant utifrån ett 

lärarutbildningsperspektiv. 

 

7.4 Vidare forskning  
 

Syftet med denna studie har varit att synliggöra lärarstudenters didaktiska val i 

skrivundervisning genom att identifiera Ivanič (2004) skriftspråksdiskurser i deras 

lektionsplaneringar. Det hade varit intressant att utifrån de resultat som denna studie 

kommit fram till, att den sociopolitiska diskursen var frånvarande i 

lektionsplaneringarna, undersöka vidare vad detta kan bero på. En möjlig infallsvinkel 

skulle kunna vara om lärarstudenter upplever att de under lärarutbildningen blir 

förberedda för att implementera alla Ivanič skriftspråksdiskurser i sitt framtida 

läraryrke.  
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Appendix 
 

Bilaga 1 
	  
Det informationsbrev som alla deltagande lärarstudenter fick ta del av i samband med 

insamlingen av lektionsplaneringarna.  

 

 

Hej! 

 

Jag kommer nu informera om de forskningsetiska principer jag tagit hänsyn i 

samband med denna studie.  

Syftet med denna studie är att analysera vilka skriftspråksdiskurser som konstitueras i 

de insamlade lektionsplaneringarna. Du som deltagit med en lektionsplanering 

kommer självklart att vara helt anonym. Vid insamlingen kommer jag direkt 

avidentifiera planeringen och istället ersätta namnet med ett nummer. 

Lektionsplaneringarna kommer endast att användas i denna studie och de kommer 

raderas så fort uppsatsen är publicerad.  

 

 

Tack för att du deltar i denna studie.  

 

Med vänlig hälsning, Emma Ronström 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Presentation av alla lektionsplaneringar och vilka skriftspråksdiskurser de 

konstituerade.  

 
Planer-

ingar 

Färdighets-

diskursen 

Kreativitets-

diskursen 

Process-

diskursen 

Genre-

diskursen 

Diskursen om 

sociala praktiker 

Den sociopolitiska- 

diskursen 

1 I    I  

2 I I  I   

3 I   I   

4 I I  I   

5 I  I    

6 I I     

7 I  I    

8 I   I   

9 I I     

10 I   I   

11 I I I I   

12 I I   I  

13 I I I  I  

14 I I  I   

15 I I  I   

16   I    

17  I     

18 I I  I   

19 I      

20 I      

21    I   

22 I I  I   

23 I      

24  I I I   

25 I I     

26 I I  I   

27 I   I   

28 I   I   

29 I      

30    I   

31 I      

32 I I I I   



33  I  I   

34 I      

35  I  I I  

36   I    

 

 

 

 

 

 
	  


