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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Förhållandevis tidigt under min utbildning var jag klar över att ämnesområdet
för mitt examensarbete skulle återfinnas inom ramen för svenskämnet. En
naturlig anledning till valet var min ämneskombination; Sv/So. En ytterligare
orsak är de brister i det svenska språket många barn och ungdomar uppvisar i
slutskedet av sin skoltid. Vidare det kunskapskrav senare studier och
arbetsmarknaden i övrigt efterfrågar vad gäller språklig kompetens. Jag kände
ett behov av att fördjupa mina egna svenskkunskaper i allmänhet och fokuserade
mig därför på skrivprocessen. Det är ett område vilket på ett eller annat sätt
berör samtliga ämnen, och därför utgör ett betydelsefullt kunskapsområde att
äga färdigheter i och vara förtrogen med. Följaktligen är det en angelägenhet för
mig som svensklärare att vara väl orienterad i skrivprocessens olika delar.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med arbetet är att klargöra skrivteorier och definitioner för att försöka
belysa den relation som finns mellan skrivundervisning och elevens
skrivutveckling. Väl medveten om ämnets bredd och dess komplexitet har jag
lagt tonvikten på den undervisning vilken anses generera en skrivutveckling.

Syftet är vidare att om möjligt empiriskt studera hur undervisningen påverkar
skrivandet. Det innebär genomförande och utvärdering av en skrivuppgift i år 5.

De följande problemformuleringarna fokuserar inriktningen på arbetet och har
fungerat som ständigt återkommande frågeställningar hos mig under arbetets
gång.

• Viken betydelse har vad som undervisas och lärs in, dvs. en innehållsaspekt.

• Vilken betydelse har hur det undervisas och lärs in, dvs. en
förmedling/inlärningsaspekt.

• Vilken betydelse har syftet för det som undervisas och lärs in, dvs. en
målaspekt.
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1.3 Metodbeskrivning

För att kunna söka svar på mina problemformuleringar och för att skapa en så
välunderbyggd grund som möjligt har jag lagt stor vikt vid en väl genomgången
litteraturstudie. Jag ser den grunden som en nödvändighet och som en stor
kunskapskälla för möjligheten att finna svar på mina frågor. Av det skälet
representerar litteraturgenomgången kvantitativt en betydande del. Inom det
valda ämnesområdet finns det en förhållandevis god tillgång på relevant
litteratur. Svårigheten har därför varit att på ett effektivt sätt begränsa
litteraturen utan att det inneburit en försämring av genomgången med hänseende
till kvalitet. Det innebär att refererade författare och forskare till stor del är
begränsade till Skandinavien.

Under arbetets gång och varefter jag satt mig in i den kunskap som finns inom
problemområdet har jag funnit vissa centrala begrepp som jag valt att betona.
Det har resulterat i en rubricering och en struktur jag funnit svarar mot syftet för
arbetet.

Den empiriska delen av arbetet är utförd under de avslutande praktikveckorna i
min utbildning. Studien är en tillämpning på kunskapen från litteraturstudien.
Den är upplagd som en fallstudie där den avgränsade gruppen (Patel &
Davidson 1994:44) representeras av ett urval av sju stycken elever i år 5 från
min praktikklass. Utifrån resultatet av fallstudien gör jag ett försök till
generalisering. Generaliserbarheten och den föregående litteraturgenomgången
utgör sedan underlag för den efterföljande diskussionen. För närmare
metodbeskrivning av den empiriska delen hänvisar jag till nämnt avsnitt.
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2. LITTERATURSTUDIE

Inledningsvis vill jag kortfattat ge en beskrivning av två skilda
inlärningsperspektiv. Därefter belyser jag begreppet skrivprocess och de
perspektiv som följer på det. Vidare redogör jag för definitionen av
skrivutveckling. Jag söker i det avseendet även kunskap om vad som
karaktäriserar progression hos skribenten och en utveckling av texter i stort. Jag
avser sedan att ur ett klassrumsperspektiv försöka se vilka konsekvenser ett
genomtänkt didaktiskt handlande kan ha till följd. Slutligen söker jag efter svar
på mina frågeställningar i kunskap om och i det processorienterade skrivandet.

2.1 Skilda synsätt på inlärning

Lärares syn på språkets funktion vid inlärningen står i relation till den
kunskapssyn som gäller. Det finns en mängd olika teoretiska
förklaringsmodeller för hur kunskap erövras såsom behaviorism, kognitiv
psykologi, fenomenologi, konstruktivism m.m. Listan kan göras lång. Eftersom
jag inte ämnar göra någon djuplodad efterforskning i inlärningens alla
perspektiv utan endast vill ge förklaringar och teoretisk förankring till
skrivprocessen och dess vidare led, ger jag en kortfattad beskrivning av i
huvudsak de två, vad gäller kunskapssyn, polariserande riktningarna,
behaviorism och konstruktivism.

Den ovan nämnda indelningen är en följd av att behaviorismens kunskapssyn
definierar kunskap som en allmän accepterad sanning med den pedagogiska
synen att den kan förmedlas och överföras. Konstruktivismens kunskapssyn
innebär att den inte existerar oberoende av den som lär sig något. Kunskapen
konstrueras eller skapas på nytt av varje enskild individ. (Dysthe 1996:46) Den
senare har en rad underkategorier vilka jag medvetet inte kommer att använda av
tidigare nämnda skäl.

2.1.1 Konstruktivism

”Konstruktivismen grundar sig på uppfattningen att kunskap konstrueras aktivt
av den lärande själv och inte är något som mottages passivt från omgivningen.
Vidare ses lärandet som en process, där den lärande organiserar uppfattningar
om omvärlden.” (Pedagogisk uppslagsbok 1996:318)

Jean Piaget kan ses som en framträdande gestalt för konstruktivismen och menar
att det vi lär och upplever inte är en spegelbild av en yttre värld.
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All stimulering silas och tolkas genom våra tidigare kunskaper och
föreställningar. (Imsen 1992:38) Olga Dysthe beskriver sin syn på lärande som
både konstruktivistisk och interaktionistisk. Hon ser inte kunskap som något
statiskt vilket överförs från lärare till elev utan något som är ett resultat av
samspel mellan individer. (Dysthe 1996:46) Den sociala konstruktivismens
företrädare är Lev Vygotsky. Han vidgar inlärningsperspektivet ytterligare
genom att härleda kunskapen till påverkansfaktorer såsom kultur och
värderingar. (Pedagogisk uppslagsbok 1996:319)

Vygotskys teori om kognitiv utveckling har inspirerat det som idag kallas
dialektisk konstruktivism. Den vill framhäva eleven i ett socialt samspel och i
interaktion med lärare eller annan initierad. Essensen i argumentationen bygger
på att ge vinkningar, antydningar och uppmuntran mer än fullständiga
förklaringar och explicit undervisning. Avsikten är att konstruera en sorts
kognitiv byggnadsställning åt eleven för att sedan avlägsnas efter hand då eleven
klarar sig själv. ”Målet för en sådan understödjande undervisning, som hela
tiden erbjuder eleverna assistans i den grad de behöver det, är således
självständiga elever som har internaliserat de processer och de strategier som de
fått undervisning i.” (Bråten 1998:111)

2.1.2 Behaviorism

Behaviorismen har sina rötter i objektivismen, vilken överförd till psykologin
leder till en objektivisering av människan där människan reduceras till en
biologisk maskin. Behaviorismen menar att när människan studeras är det endast
möjligt att observera det som påverkar individen och vilket slags beteende som
följer på denna påverkan. ”Sann vetenskap kan bara grunda sig på det som kan
observeras, räknas och mätas.” (Imsen 1992:30) Amerikanen Burrhus Frederic
Skinner, vilken i sin forskning strävade efter att kartlägga inlärningens
mekanismer, utvecklade betingningsteorin där han betonar att reaktioner som
leder till ett positivt resultat har goda chanser att läras in. Hans
inlärningsprogram innebar att undervisningsstoffet bröts ned i små delar att den
lärande individen alltid skulle klara av varje del och därmed känna
tillfredställelse med att ha lyckats. (Pedagogisk uppslagsbok 1996:64)
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2.2 Skrivprocessen

Siv Strömquist ger ett perspektiv på skrivprocessen allt från antikens retorik och
framställningskonst till den enskilde skribentens egna erfarenheter. ”Teorierna
om skrivprocessen hämtar sin näring dels i den klassiska retorikens
textbildningsmodell, dels i nutida kognitionspsykologisk forskning.
Därtill kommer en mycket viktig teorikälla som det är lätt att förbise: vars och
ens erfarenhetskunskap av skrivandet.” (Malmgren, Sandqvist 1991:28)

2.2.1 Skrivandets faser

Strömquist beskriver skrivprocessen som en serie faser med utgångspunkt från
förstadiet, vilket innebär analys av skrivuppgiften, stoffsamling, sovring och
strukturering. Därefter följer själva skrivstadiet där tankar översätts till skrift.
Slutligen infinner sig efterstadiet, den fasen där bearbetningen sker från utkast
till färdig text och vidare till publicering. (Strömquist 1993:24) Författaren
betonar den stora individuella skillnaden mellan olika skribenters sätt att
producera texter. Vissa lägger stor tonvikt vid ett stadium för att därmed minska
arbetet på ett annat. Genomgången är inte ett recept på hur skrivarbete ska gå till
utan visar en skrivuppgifts olika moment, där det kan vara mer eller mindre
svårt att avgränsa de olika momenten från varandra. (Strömquist 1993: 27)

De faser författaren ovan beskrivit ses ursprungligen vara den modell som den
antike retorn hade att arbeta efter:

Intellectio (analys)
Inventio (innehåll)
Dispositio (struktur)
Elocutio (språkdräkt)
Memoria (memorering)
Actio (framförande)
Emendatio (bearbetning)               (Malmgren, Sandqvist 1991:31)
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Författarparet Allard-Sundblad ger i en beskrivande modell sin syn på
skrivprocessen som en komplex arbetsinsats vilken inte bara lyfter fram den
tekniska färdigheten formandet av bokstäver kräver utan också fokuserar på den
mentala process som är igång när skrivandet är kopplat till tänkandet.

Skrivprocessens olika delars förhållande till varandra. Den enskilda individens förförståelse utgör en
utgångspunkt, vilken inspirerad och influerad av skribentens kunnande och erfarenhetsvärld, genererar en
skrivprocess kännetecknad av växelspel och komplexitet.

                                                                   (Allard, Sundblad 1986:57)

2.2.2 Skrivandet som kognitiv process

Flera initierade (Bergöö m.fl. 1997:18) framhåller skrivandet som redskap för
lärandet och beskriver skrivaktiviteten som en process snarare än ett arbete
avsett att leda fram till en produkt. Under processen stärks skribentens förmåga
att tänka och denne tränas vidare att se sig själv och tillvaron ur nya synvinklar.
Denna syn ger Per Olov Svedner (Svedner 1999:124) stöd åt när han lyfter fram
skrivandet som ett tankeuttryck och en tankestimulans. Texten leder till nya
tankar vilket resulterar i en ständigt återkommande tankeprocess som pågår
under hela skrivandet. Olga Dysthe knyter an till liknande tankesätt när hon
ansluter sig till uppfattningen om att ”skrivprocessen inte är linjär utan komplex
och rekursiv”. (Dysthe 1996:157)

    Kunskaper och
    erfarenheter

       Förförståelse

Tankebearbetning/u
ppmärksamhet

     Skrivet budskap

     Textinnehåll           Skriva
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Synen på att skrivprocessen är rekursiv och inte linjär instämmer Siv Strömquist
i och framhåller vidare processens dynamiska karaktär. ”Tänkandet – som är en
förutsättning för skrivandet – genererar tankar, skrivandet genererar skrivande –
och därmed nya tankar – och så vidare.” (Strömquist 1991:33) Författaren
redogör vidare för kognitionsforskarnas sätt att se på skrivprocessen som en
problemlösningsprocess:

Att skriva innebär alltid tänkande. Det innebär i själva verket avancerad
problemlösning på ett antal olika nivåer – och oftast samtidigt. (…) Han
ska kunna formulera sig och samtidigt ha mottagare och syfte och
helhetsstrukturen i tankarna; han ska kunna göra vettiga bearbetningar
samtidigt som han planerar nästa drag i framställningen. Han måste hela
tiden vara beredd på nya infall och idéer – och därmed oftast nya problem.
(Strömquist 1991:34)

Att benämna skrivprocessen som en ytterst komplex företeelse av kognitiv
karaktär finner stöd i Lev Vygotskys teorier om högre psykologiska processer.
De kognitiva redskapen som språk, skrivande och berättande utgör en del av de
högre psykologiska processerna. ”Allmänt kan sägas att tecken och symboler
successivt inarbetas i individens psykologiska processer och lyfter dem till ett
högre plan, för de är invävda i den sociala interaktion som individen deltar i.”
(Bråten 1998:15)

2.3 Skrivutveckling

2.3.1 Vad är skrivutveckling?

En bra text är en text som kan stå på egna ben. Det är en text som kan läsas
av vem som helst, oberoende av var denne läsare befinner sig och
oberoende av om han eller hon i förväg känner till den kontext som texten
skapades i. (Bergöö m.fl. 1997:174)

Citatet ovan finner stöd i Skolöverstyrelsens skrift ”Skrivdiagnos och
skrivundervisning i grundskolan”. Där står att läsa följande: ”Att utveckla sin
skrivförmåga är nämligen först och främst att lära sig bygga texter som står på
egna ben (…) att bygga självständiga textvärldar.” (1983:12)

Kerstin Bergöö m.fl. beskriver vidare en utveckling i riktning mot den
kontextobundna texten och därigenom mot en växande mottagarmedvetenhet.
Under skrivandets progression lär sig skribenten successivt att iaktta läsarens
perspektiv – att sätta sig i läsares stol. (Bergöö m.fl. 1997:25)
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James Britton talar om en utveckling från ett expressivt skrivande mot tre
renodlade typer av skrivande; informerande, expressivt och skönlitterärt. Det
informerande språket vill övertala och lära människor olika saker. Det
expressiva språket ligger nära skribentens eget jag och skapar en nära relation
med läsaren och författaren. Det skönlitterära slutligen är en språklig
konstruktion där orden och allt det de syftar till bildar ett mönster.
(Bergöö m.fl. 1997:20)

Deltagarroll                                             Åskådarroll

Den mogne    Informerande           Expressivt       Skönlitterärt
skrivaren skrivande       skrivande       skrivande

Den lärande   Expressivt
skrivaren   skrivande

Brittons modell över skrivutveckling. Det lättaste sättet att berätta är enligt Britton att göra det som deltagare. Så
börjar oftast små barns skrivande. Vi kan även göra det som åskådare, vilket är svårare. Det är också möjligt att
inom en och samma text röra sig mellan genrerna.

(Bergöö m.fl. 1997:20)

I ”Ett nytt år med skrivprocessen” (Asarnoj 1991:45) beskrivs utvecklingen från
det expressiva till det diskursiva skrivandet och anger riktningen från det
personliga till det mera objektiva, från det privata till det generella. Det
berättande, det skildrande och fiktionsskrivandet går vidare mot ett skrivande
som förutsätter ett större mått av tänkande hos eleven. Det förutsätter ytterligare
krav på sovring och organisation av material, och en vidare bearbetning utifrån
syftet och den tänkte läsaren. Det återfinns således nyckelord hos det diskursiva
skrivandet såsom; reflektion, utredning, utforskning, analys, argumentation,
tolkning.

Skrivutvecklingens utgångspunkt i det expressiva skrivandet och den vidare
rörelsen mot det diskursiva, finner stöd i Siv Strömquists uppfattning. Hon
betonar skrivarbetets progression från det personliga till det mer formella – från
det fria till det diskursiva skrivandet. Vidare betonar hon nödvändigheten av
utveckling även inom ramen för det fria skrivandet, d.v.s. de dikter som
produceras av elever i högre årskurser bör vara bärare av andra kvalitetsdrag än
dikter skrivna på lågstadiet. (Strömquist 1993:101)
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Svedner ser också denna utveckling vad gäller textkvalitet men poängterar
betydelsen av fokuserandet på processen hos individen. Han belyser
skrivutvecklingen och sammanhanget mellan text och individ när han uttrycker:
”Det är inte texten som ska bli perfekt, det är skrivaren som ska bli bättre.”
(Svedner 1999:125)

Samspelet och dialogen är centralt i den ryske språkforskaren Mikhail Bakhtins
teorier. Dess centrala roll är fundamental för textskapandet och vidare
skrivutveckling. Han menar att textskapandet är ett komplext dialogiskt samspel
och texten är ett resultat av i huvudsak tre olika relationer, vilka alla är vitala för
textskapandet: Relationen mellan skribenten och ämnet, mellan skribenten och
läsaren, mellan skribenten och andra texter. Skribentens relation till ämnet är
färgat av ett sociokulturellt förhållande där skribenten kan ses som en
intellektuell knutpunkt – en mötesplats för olika tankar. Läsaren är viktig inte
bara som mottagare av texten utan även i dialog under textproduktionen.
Bakhtin motsätter sig synen på att endast skribenten är aktiv under skrivandet
medan läsaren är passiv. Både skribent och läsare är aktiva i en dialog. Den
slutliga dialogen mellan skribenten och andra texter påvisas genom att den
blivande texten är ett resultat av tidigare texter, hans egna eller andras. Texten är
ett led i en kommunikationskedja. (Lars Sigfred Evensen & Torlaug Lökensgard
Hoel 1997:54-61)

2.3.2 Den potentiella utvecklingszonen

”It is the distance between the actual developmental level as determined by
independent problem solving and the level of potential development as
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration
with more capable peers” (Vygotsky 1978:86)

Vygotskys tes om den potentiella utvecklingszonen berör i allra högsta grad
skrivandet i skolan, menar Britt-Marie Arkhammar. Hon kritiserar åratal av
tidigare skrivträning med skisskrivande i olika former och utan att lärare
egentligen anvisat ett utvecklande av skrivandet från uppgift till uppgift.
Kontentan av undervisningen har inneburit att skrivandet har blivit liggande på
den faktiska utvecklingsnivån. En skrivundervisning inom den potentiella
utvecklingszonen innebär att eleven blir hjälpt att: ”göra skrivandet till ett
redskap för tankearbete och inlärning, språkutveckling och
personlighetsutveckling.” (Arkhammar 1988:5)
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Kunskap om elevers utvecklingszon är speciellt viktigt när det gäller elever med
begränsad skriverfarenhet enligt Olga Dysthe. Den begränsningen innebär att
eleverna snabbt når sin nära utvecklingszon och därigenom riskerar en
avstannande skrivutveckling om inte läraren ger rätt stöd. (Dysthe 1996:209)

2.4 Didaktiskt perspektiv

Min avsikt med detta avsnitt är inte att presentera en rad metoder som syftar till
skrivutveckling. Jag avser däremot anlägga ett didaktiskt perspektiv. Det gör jag
genom att redogöra för vissa forskares och författares syn på grundläggande
betingelser och vidare gynnsamma situationer, vilka hos elever skapar underlag
för skrivutveckling. Metoderna lämnar jag åt varje enskild lärare att själv
utarbeta i den aktuella undervisningssituationen.

2.4.1 Lärares pedagogiska filosofi

Olga Dysthe har studerat tre amerikanska skolklasser där undervisningen bl.a.
syftade till att tackla olika skrivproblem och att utveckla eleverna vidare som
skrivare. Den sammanlänkande faktorn lärarna emellan var att samtliga använde
skrivande och samtal som viktiga redskap i undervisningen. Dysthe visar på
lärarnas skilda pedagogiska filosofi, dvs. lärarens syn på kunskap och inlärning,
och de konsekvenser det ger för eleverna. Hon finner att den kunskap, vilken
baseras på böcker och experter, ofta leder till en monologisk undervisning.
Motsatsen ser hon vara den dialogiska undervisningen, vilken bygger på en
kunskapssyn där kunskap är något som måste konstrueras eller rekonstrueras av
eleven. (Dysthe 1996:217)

2.4.2 Samspelet i klassrummet

I Bergöö m.fl. påvisas vikten av dialog och flerstämmighet i klassrummet som
en av lärarnas viktigaste uppgifter för en god skrivutveckling. Interaktionen
mellan elever och lärare är en hög påverkansfaktor. Både den individuella
dialogen och responsen, i såväl gruppen som i den gemensamma
klassrumsoffentligheten, är avgörande. (Bergöö m.fl. 1997:173)

Resonemanget stöds av Per Olov Svedner: ”Allt språk utvecklas i samspel med
andra människor.” (Svedner 1999:134) Han bryter vidare ner samspelet på
elevtextnivå och hävdar att samspelet måste fortsätta i form av gensvar.
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Det gensvar Svedner lyfter fram följer några grundläggande principer som;
positiv lärarattityd, konkretion, betoning på innehåll i första hand och slutligen
variation på tillämpningen av principerna och på formuleringarna till eleven.
(Svedner 1999:134)

Olga Dysthe betonar skrivandet och samtalet i läroprocessen. Hon lyfter fram
inlärningen som ett resultat av samspelet i dialog med levande röster eller i en
dialog med texter. Hon citerar Bakhtin och hans syn på inlärning: ”Det är i
mötet, och ganska ofta i konflikten, mellan begreppssystemen hos den som talar
och den som lyssnar som nya element skapas och en ny förståelse uppstår, en
förståelse som skiljer sig från den som de två personerna hade på förhand.”
(Dysthe 1996:67)

Dysthe menar vidare att autentiska frågor och införlivandet av elevsvar i det
fortsatta samtalet är viktigt för att göra undervisningssamtalet mer likt ett vanligt
samtal. De autentiska frågorna är utmärkande av den anledningen att de inte har
något givet svar. De är en sorts öppna frågor vilka har sin motsats i de slutna
frågorna med facitliknande svar. Eftersom inte heller läraren sitter inne med
svaret leder det vidare till en autentisk diskussion. ”Elevens förståelse, tolkning
och reflektion är något läraren inte känner till i förväg, och därför signalerar
autentiska frågor att detta är viktigt.” (Dysthe 1996:58)  Författaren
understryker och sammanfattar: ”Samspelet mellan skrivande och samtal utgör
en överordnad princip för planering av alla klassaktiviteter, även de som äger
rum mellan elever. Det är en av de viktigaste strategierna för att förändra ett
monologiskt klassrum till ett dialogiskt.” (Dysthe 1996:236)

Ett dialogiskt klassrum som gynnsam förutsättning för skrivutveckling
eftersträvas också av Gunilla Molloy, som menar att det sociala sammanhang
där kunskapen kommuniceras genom språket är möjligt genom att läraren väljer
metodik eller skapar undervisningssituationer där eleverna får diskutera sina
texter med varandra. Ett dialogiskt klassrumsklimat skapas genom dialogen
elev/lärare, elev/elev men även via elev/elevens egna tankar.
(Molloy 1998:45-46)

2.4.3 Meningsfullhet

I Bergöö m.fl. talas om problemet med att elever inträder i en form av elevroll
eller uppgiftslösarroll i samband med skrivsituationer, dvs. eleverna skriver inte
för att de har någonting att säga eller för att de vill skriva, utan därför läraren ber
dem. De har intagit ett instrumentellt förhållningssätt till skrivandet. Författarna
menar att konsekvensen av det skrivandet innebär en tydlig försämring av
textkvaliteten vad gäller såväl form som innehåll.
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De menar vidare att lösningen ligger i att eleverna skriver mycket samtidigt som
de läser mycket i övertygelsen om att de är skribenter. Nyckeln för att få det att
fungera är i sin tur meningsfullhet; ”läraren måste försöka undvika
skrivsituationer där eleverna bara löser uppgiften”. (Bergöö m.fl. 1997:179)

Vikten av meningsfullhet understryks av Svedner och ses av honom som en
grundprincip för att hjälpa elever att bli bättre skrivare.
Han betonar meningsfullheten i främst innehållet, men även i de metodiska
grepp eller rättare sagt principer eleverna behöver skolas i och nämner där som
ett exempel, mindmap-metoden. (Svedner 1999:143)

Maj Björk benämner meningsfullheten som en tydlig drivkraft för
skrivutveckling och lyfter fram lärarens kommentarer och gensvar som en
betydelsefull länk. (Arkhammar 1992:89)

Ungdomsförfattaren Monica Zaks erfarenheter från skolans skrivande är att
eleverna behöver meningsfullhet i form av en tydlig mottagare. De behöver en
publik för sitt skrivande förutom den publik eller den adressat som läraren utgör.
Även den brist på kommunikation som skrivande för elevernas egen skull
innebär, är enligt Zak en försämring av skrivandet. ”Varje gång vi bestämt att nu
ska vi göra något som har en publik har resultatet blivit oerhört mycket bättre”.
(Malmgren 1991:163)

Sammanfattningsvis ses meningsfullheten i skrivsituationerna som en
nödvändighet för progression i elevens skrivande. Att skriva för elevens egen
skull och utan meningsfullt sammanhang innebär en tydlig försämring av
textkvaliteten.

2.4.4 Läraren som förebild

Om lärare på ett fruktbart sätt ska leda elever in i en progression i sin skrivning,
är det nödvändigt att lärarna i högre utsträckning också själva skriver, menar
Strömquist. Hon ser det som en självklarhet att lärare som undervisar i ett
färdighetsämne själva i praktiken utövar färdigheten; det räcker inte att teoretiskt
ta till sig vad skrivprocessteorierna står för.

Det sägs att vi svensklärare inte skriver. Det är ont förtal; visst skriver vi.
Vi fyller i betygstabeller och blanketter, vi skriver kommentarer och
omdömen till våra elevers texter, vi producerar en hel del skrivet material i
vår yrkesutövning (…) Men, hur mycket skriver vi lärare utöver detta?
(Strömquist 1993:42)
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Strömquist talar vidare om förebilden läraren utgör genom att så ofta som
möjligt skriva i klassrummet. Förebilden tjänar sitt syfte genom att ständigt
påvisa skrivandets meddelandefunktion och motarbetar på så vis risken att
skrivning ses av elever som en till synes onödig arbetsuppgift – ett skolpåfund.
(Malmgren, Sandqvist 1991:34)

2.4.5 Självtillit hos eleven

De flesta undersökningar om elevers självbild är gjorda i USA och behandlar i
huvudsak självbild i relation till inlärning i allmänhet. Karin Taube refererar till
undersökningar vilka visar att sambandet finns men inte att det skulle vara så
starkt som verksamma pedagoger framhållit. Taube menar att orsaken kan vara
mätproblem som förhindrar att sambandets rätta styrka uppenbaras eller det
faktum att sambandet inte är så tydligt – självbild är ju bara en av flera faktorer
som påverkar inlärningen. (Taube 1995:72)  Resultaten av olika undersökningar
varierar men det har visat sig att korrelationen är starkare mellan negativ
självbild och låg prestation än mellan positiv självbild och hög prestation.
Sambanden blir också starkare högre upp i skolåren. Taube framhåller vidare att:
”Vi bör arbeta för att undvika att elever utvecklar en negativ självbild, men vi
får inte förvänta oss att en positiv självbild automatiskt medför höga
prestationer.” (Taube 1995:97)

Arkhammar talar om vikten av att stärka elevens självkänsla och framhåller
elevens behov av att mötas av lärarens uppmuntrande sätt. Hon ser det som en
nödvändighet för elevens utvecklande i ett ämne som i stora delar kan betraktas
som ett färdighetsämne. ”När det skrivna bemöts på ett positivt och intresserat
sätt av läraren, ökar elevens självkänsla och respekt för sin egen förmåga, sina
erfarenheter och den egna världen. Detta i sin tur utgör en viktig grund för nya
kunskaper.” (Arkhammar m.fl. 1992:58)

Under sin forskning av några lärare i olika amerikanska skolor gjorde Dysthe
erfarenheter av liknande slag. Hon gör dock en tydlig distinktion mellan beröm
vilken är generell kontra specifik beröm. Det generella berömmet fann hon vara
av ringa värde. Att som lärare säga ”fint” eller ”bra” menar Dysthe handla om
beröm på en låg nivå. Det kan vara roligt att höra men får en betydligt svagare
effekt på jagbilden, eftersom det inte klart framgår vad det är för något som är
bra. I avsikten att stärka elevens självuppfattning och självtillit när det gäller
skolprestationer har det specifika berömmet, där elever kan se sina idéer och
tankar som värdefulla, mycket stor betydelse för den vidare utvecklingen.
(Dysthe 1996:234)
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2.4.6 Skrivandet i läroprocessen

En rad forskare menar att skrivandet i skolan oftast sker efter det att eleverna lärt
sig något, inte under läroprocessen eller för att lära. Skrivandet blir framför allt
något som ska värderas och betygsättas med den följden att eleverna blir
försiktiga, eftersom de riskerar att misslyckas. Genom att inte uppmuntra
eleverna till språkliga experiment eller att ta chanser finns risk för att
skrivutvecklingen stagnerar. Med synen på skrivandet som ett redskap i
läroprocessen beskrivande en process snarare än en produkt, visar sig helt andra
möjligheter för elevens skrivutveckling. (Bergöö m.fl. 1997:18)

Skrivandet fungerar som en förstärkning i läroprocessen menar Dysthe, och
beskriver skrivandets fördelar jämfört med vad enbart läsning och samtal kan ge.
Allt lärande kräver engagemang och egen aktivitet vilket ett icke-
reproducerande skrivande möjliggör. Vidare är skrivandet en långsammare
process än samtalet och ger därmed mer tid för reflektion, analys och syntes.
Dysthe menar också att skrivandet håller den lärandes egen takt, och gör de
mycket tysta eleverna och deras individuella läroprocesser synliga för likväl
läraren såväl för eleverna själva. (Bergöö m.fl. 1997:19)

I svenskämnet kan det föras in ett metakognitivt element skriver Göran Ejeman
och Gunilla Molloy. (Ejeman, Molloy 1997:106) Om eleverna vänjer sig att
tänka med pennan i handen, kan de även tänka över hur de skaffat sig ny
kunskap. Författarna menar att eleverna genom skrivandet börjar se sig själva
som lärande och reflekterande unga människor, vilket författarna ser som kärnan
i skolans undervisning.

Det är viktigt att eleverna får klart för sig att skrivandet ute i det verkliga livet
fyller en rad olika funktioner, menar Svedner. Förutom den tydliga funktionen
av kommunikation och kontakt är skrivandet också ett sätt att tänka, minnas
fakta och bearbeta dem till kunskaper. Det är också en möjlighet till personligt
skapande. Svedner framhåller vidare betydelsen av att skolans skrivande
förändras från kommunikationen elev/lärare, där det ofta handlar om att få ett så
bra betyg som möjligt, i riktning mot en bredare funktion – skrivande som
inlärning och tänkande. (Svedner 1999:123)
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2.4.7 Skrivande för språkutveckling

Eleverna måste skriva. De måste få tillfälle att utveckla skrivandet som redskap
för tänkande och inlärning, skriver Strömquist. Hon anser att det mesta av det
arbete som bedrivs inom ämnet svenska vinner på att kompletteras med
skrivande. Det ger inte bara effekt på skrivförmågan utan också på den samlade
språkförmågan.

Alla språkliga aktiviteter bidrar till kognitiv och språklig utveckling. Pilarna anger inte bara de olika momentens
betydelse för varandra sinsemellan ur en pedagogisk synvinkel, utan också den betydelse som de aktiviteter som
bedrivs inom de olika momenten har för individens språkliga och kognitiva utveckling i stort.

(Strömquist 1993:135-136)

Frågor som rör förhållandet mellan språk och tanke har varit minst lika
fascinerande för språkforskare som förhållandet mellan tal och skrift. Dysthe
poängterar vikten av att läraren definierat sin egen syn på detta förhållande, och
säger att för klassrummet är den viktigaste distinktionen om vi menar att språket
bara är tankens kläder, eller om vi tror att vi faktiskt utvecklar tanken genom
språket. Vygotskys teser utgår från det sistnämnda och för honom har språket i
sig självt en viktig funktion att fylla som redskap för tänkande och
problemlösning. Vygotsky säger:

’Språkets struktur representerar på intet vis en enkel avspegling av tankens
struktur. Därför kan man inte heller bara hänga språket på tanken som en
färdigsydd klädnad. Språket fungerar inte som uttryck för den färdiga
tanken. En tanke som omsätts i språk omstruktureras och förändras. Tanken
uttrycks inte i ordet – den försiggår i ordet.’

(Dysthe 1996:89-90)

2.5 Processorienterad skrivning ett förhållningssätt – ej en metod

Utgångspunkten för detta avsnitt är den distinktion som råder mellan ett
produktorienterat synsätt kontra ett processorienterat. Vidare läroplanens strävan
efter en skola och en undervisning fokuserad på process snarare än produkt.

Tala/lyssna

Läsa Skriva

Kognitiv och
språklig

utveckling
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Detta område berör jag i huvudsak med utgångspunkt från de i Sverige mest
tongivande på området; Siv Strömquist och Britt-Marie Arkhammar. Några
kompletteringar av andra initierade har också medtagits.

2.5.1 Grundtankar

Strömquist understryker att det processorienterade skrivandet inte ska ses som
en metod, inte heller en knippe metoder. Det är en grundsyn och ett sätt att se på
skrivande och skrivundervisning, vilket genomsyrar undervisningen oavsett
ämne. Hon ser det processorienterade skrivandet mer som ett elevaktiverande
och språkutvecklande arbetsätt. Utifrån den grundsynen utformar läraren själv
sin undervisning på olika sätt. (Malmgren, Sandqvist 1991:49)

Det som ytterligare är grundläggande, menar Strömquist, är att läraren är
medveten om skrivandets villkor och om skrivprocessens mångfacetterade och
tidskrävande natur. Därutöver måste tillämpningen av skrivundervisningen
genomsyras av synen på skrivande som en arbets- och problemlösningsprocess
där processen är det primära.

Utifrån detta konstaterande kan sedan vissa pedagogiska slutsatser dras. ”Om
den processorienterade skrivundervisningen ska bli en ändamålsenlig
skrivundervisning måste vi anamma processtanken i ett övergripande
perspektiv.” (Strömquist 1993:40)

Vad som skiljer den processinriktade skrivningen från den produktinriktade är
enligt Arkhammar, synen på elevens text samt greppet att konstruktivt använda
elevgrupper till innehålls och språkdiskussioner med utgångspunkt i
elevtexterna. Lärare och elever ser på texten som ett råmaterial, möjlig att
bearbeta genom olika faser i en process, så att texten förbättras till innehåll,
språk, stil, form och grammatisk korrekthet innan den inlämnas i bearbetad form
för bedömning.

’En text är aldrig färdig, bara mer eller mindre bearbetad’ (…) Genom att
vi lärare ändrar vår syn på företeelsen uppsats, förändras vårt
förhållningssätt till begreppet skrivförmåga. Vi kommer att se på den som
något vi faktiskt kan utveckla hos eleverna, och vi lär ut hur man gör
’före’. (Arkhammar m.fl. 1988:3)

Även Molloy betonar processkrivningens styrning bort från produkt till förmån
för kvalitet. I det didaktiska perspektivet understryker hon nödvändigheten av en
förändrad elevattityd, där betyg och bedömning lätt intar den mest framträdande
rollen.
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Basalt blir istället elevens reflektion över den egna arbetsprocessen och en
vidare karaktäristik hos processkrivningen kännetecknad av metakognition.
(Molloy 1998:31,48)

2.5.2 Processkrivningens huvuddrag

Det processorienterade skrivandet (Strömquist 1993:35) utgår från de teorier
skrivprocessen beskriver. (se kap 2.2) Väsentligt är att textens tillblivelseprocess
inte försummas med allt vad det innebär, och att den text som fokuseras i
allmänhet inte är färdig, med det synsätt som skrivprocessens teorier
förespråkar. ”Kopplingen mellan arbetsprocess och kognitiv process, kunskapen
om vad skrivande egentligen innebär, leder till en omvälvande, om än i själva
verket fullständigt självklar, aha-upplevelse.” (s 35)

Carin Jörgel-Löfström är lärare i svenska och SO på grundskolans högstadium.
Hon beskriver det processorienterade skrivandet utifrån delarna; utkast –
bearbetning – färdig text. (Jörgel-Löfström 1995:10-11) Momenten är inte bara
beskrivna ur skrivprocessens innehållsperspektiv, utan sedda ur ett arbets- och
problemlösningsperspektiv. Hon poängterar vidare vikten av att eleven förstår
att skrivandet inte är linjärt utan rekursivt, dvs. skribenten rör sig fram och
tillbaka mellan de olika momenten. Jörgel-Löfström betonar lärandet i
processkrivning genom att skriva, och att hela tiden få råd, hjälp, stöd och
uppmuntran. ”Undervisningen inriktar sig alltså på hela processen, inte bara på
den färdiga produkten.” (s 11)

Att inrikta sig på processen framför produkten ger Vygotsky stöd för när han
talar om skriftspråket. Han ser skriften som en abstrakt dialog, där
språkhandlingarna är betydligt mer komplicerade än den muntliga dialogen.
Förståelsen ska därför betingas av genomtänkta ordkombinationer, där en
skribent överväger orduppbyggnaden med orientering mot största möjliga
begriplighet för mottagaren. Lärandet av skriftspråket blir från början ett kreativt
medvetandegörande menar han, och tvingar därmed skribenten att agera mer
intellektuellt; ”vilket sker inte minst genom att man utvecklar ett
processorienterat skrivande i skolan.” (Bråten 1998:48)

2.5.3 Pedagogisk konsekvens

Synen på skrivandet som en process leder till ett antal pedagogiska
konsekvenser, menar Strömquist. (Strömquist 1993:47) De övergripande
konsekvenserna leder till att läraren måste skriva själv.
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Vidare att eleverna måste medvetandegöras om skrivandets villkor och
funktioner, att de måste få tillfälle att skriva så mycket som möjligt samt att
läraren i sin skrivhandledning måste ta hänsyn till skrivprocessens samtliga
faser. Det innebär konkret att läraren stödjer elevens skrivutveckling genom att
se till att eleverna fått tillgång till problemlösningsstrategier för skrivprocessens
samtliga moment. De behöver, fortsätter Strömquist, ”strategier för att komma
igång, samla stoff, strukturera och planera, för att formulera sig och för att
bearbeta sin text. De behöver kort sagt kunskaper om såväl process som
produkt” (Strömquist 1993:48) Hon poängterar dock att hela processens faser
naturligtvis inte behöver bearbetas vid varje enskilt skrivtillfälle.

Arkhammar  presenterar åtta olika faser i processskrivandet: förarbete, första
utkast, gensvar – arbete  i gensvarsgrupp, bearbetning 1, bearbetning 2,
bearbetning 3, publicering och slutligen utvärdering. (Arkhammar 1988:7-8)

En sammanfattning av Arkhammars arbetssätt innebär följande:

a) Förarbete
Förarbetet kan innehålla moment som tankekarta, ordsamling, kortskrivande,
aktuella händelser, studiebesök, miljöbeskrivningar etc. Förarbetet ska
således ge eleven rik tillgång till stoff.

b) Första utkast
Första utkastet innebär ett första anspråkslöst utkast – en form av råtext.
Texten är inte föremål för bedömning utan ska vara avsett för vidare arbete.
Eleven skriver så mycket som möjligt i ett s.k. flödesskrivande där kvantitet
gäller för tillfället.

c) Gensvar
Gensvar sker efter första utkastet och efter bearbetning 1, 2 och 3. Det
innebär ett litet par- eller gruppsamtal. Gensvaret sammanfattas; berömma –
fråga – ge råd, och innebär aldrig negativ kritik. Efter första utkastet ges
gensvar endast på innehållet. Gensvaret kan ges som lärar- eller
kamratgensvar.

d) Publicering - Utvärdering
Fasen kan bestå av uppläsning av den färdiga texten i klass eller för nya
grupper. Läraren bedömer hela processen, dvs. allt som hänt mellan första
utkast och bearbetning 3.

(En skrivtränad klass kan kanske hinna med fyra till sex sådana här
genomarbetade texter/läsår, andra förmodligen färre.)

(Arkhammar 1988:9-30)
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Processkrivningen beskrivs av Strömquist utifrån de övergripande
benämningarna; skrivförberedande arbete, formulering, bearbetning. Det
innebär sammanfattningsvis som följer:

a) Skrivförberedande arbete
Skribenten analyserar, samlar stoff, sorterar och strukturerar. För att kunna
analysera skrivsituationen måsta skribenten inte bara känna till sitt ämne, vad
han ska skriva om, utan också vad avsikten är med det han ska skriva. Ska
texten informera, argumentera, påverka eller underhålla? Han måste också
känna till mottagaren, vilken kan vara klasskamrater, lärare,
samhällsinstanser, tidningar. En mottagare kan också innebära en text i form
av en ”tänkt insändare” etc. Skrivandet ska m.a.o. preciseras.
Stoffsamlandet utgör det viktigaste momentet i det skrivförberedande arbetet.
Läraren kan och bör peka på olika metoder att på ett effektivt sätt samla stoff
och sätta igång skrivverksamheten. Eleverna bör även ges tillfälle att öva
olika stoffsamlingsstrategier som t.ex. litteratur, gruppsamtal, brainstorming.

Stoffsamlandet ger behov av sovring och struktur, vilket innebär en
identifiering av det som är centralt för den blivande texten. Läsbarheten kan
äventyras om innehållet framförs i osovrat skick. Textens struktur påverkas
m.a.o. av såväl sovring som fokusering.
Det skrivförberedande arbetet avslutas med en preliminär plan för skrivandet.
Det handlar om en icke bindande plan, vilken anger de innehållsenheter som
kan tänkas ingå, och dess ordningsföljd. Strukturen beror i hög grad på
textens syfte. 

(Strömquist 1993:55-88)

b) Formulering
Olika skribenter har olika strategier för arbetet under detta stadium. Vissa
skriver snabbt och utan allt för mycket bearbetning; andra lägger ned mycket
möda på detta stadium, skriver långsamt och med eftertanke. För den snabbe
skribenten återstår ofta ett omfattande efterarbete, medan den som producerar
sin text i långsammare takt kanske har stora delar av bearbetningen redan
avklarad. Hjälp med formuleringsarbetet beskrivs genom nyckelorden; tid,
kunskap om skrivregler och övning.

Tidsaspekten står dels för den tid som krävs för att den enskilde skribenten
ska få möjlighet att befästa och utveckla sin skrivförmåga, dels för att den
processinriktade skrivningen kan förefalla tidskrävande i sig. Tidsaspekten
påminner också om värdet av att eleverna skriver i alla ämnen och även
hemma.
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Om skrivandet ses som en kognitiv problemlösningsprocess måste eleverna
få tillgång till förutsättningarna. Eleverna behöver information om
skriftspråkets speciella förutsättningar – om skillnaden mellan tal och skrift.
De behöver vidare tillgång till våra vanligaste skrivregler.

Skrivförmågan utvecklas genom att skriva ytterligare och kan betraktas som
ett hantverk som behöver nötas in. Utmärkande för den processorienterade
skrivträningen är dock att de fristående övningarna ska innebära
textproduktion. Man lär sig att skriva, t.ex. att styckeindela eller använda
skiljetecken genom att skapa text, inte genom att sätta ut skiljetecken eller
nya stycken i lärobokstexter. En systematisk skrivträning innebär således ett
kontinuerligt skrivande och en del av detta skrivflöde utgörs av integrerade
skrivövningar.

(Strömquist 1993:89-105)

c)  Bearbetning
Kamratbearbetningen (inkluderar även lärarens roll) bör helst ses som en
tvåstegsaktivitet omfattande dels respons/samtalsstöd, dels
textgranskning/revidering. Responsen utgör den viktigaste delen för
skribenten som befinner sig i början av sin skrivutveckling.
Textgranskningen, hjälpen med att revidera den redan skrivna texten, är
också den ett värdefullt stöd, men med ett värde som växer i takt med att
skribentens egen skrivförmåga utvecklas.

Vid responsarbetet läser skribenten sin text högt för kamraten/kamraterna
och i det samtal som följer får vederbörande sedan frågor och synpunkter,
vilka leder till nya idéer eller utvecklande infallsvinklar. Lyssnarna är dock
endast rådgivare. Kamratresponsen ger skribenten samtalsstöd.
Responsen/samtalsstödet blir ett återkommande moment där eleverna på ett
annat sätt än tidigare aktiveras. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att
lärarens roll som samtalspartner och stöd inte får glömmas bort. På lägre
stadier och för svaga skribenter är lärarens insatser ovärderliga. Lärarens roll
som kamratbearbetningspartner är viktig i synnerhet vid textbearbetningens
textgranskningsmoment.

Kamratbearbetningen ska däremot inte betonas så starkt att värdet av den
enskilde skribentens förmåga att bearbeta sin egen text glöms bort. Målet är
självständiga skribenter vilka kan bearbeta den egna texten.

(Strömquist 1993:108-113)
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3 EMPIRISK STUDIE

3.1 Inledning

Den empiriska studien är en tillämpning på litteraturstudien och baseras på
undervisningssituationer som syftar till skrivutveckling. Studien har inte för
avsikt att redovisa en synlig utveckling av elevers skrivande av den anledningen
att det svårligen låter sig studeras. Det kräver långt mer tid än den tidsrymd som
kan anses rimlig inom ramen för detta arbete. Att studera och säkerställa en
skrivutveckling hos ett antal elever låter sig inte göras med mindre än terminers
studier snarare än veckors. (Dysthe 1996:134) Studien kan däremot ses som en
fallstudie och som ett exempel på hur undervisningen påverkar skrivandet.

Den slutliga inriktningen för min empiri antog jag först efter att arbetet med den
teoretiska genomgången gett mig forskares och författares syn på skrivprocessen
och skrivutveckling. Jag eftersträvade kunskap för att genomföra en skrivövning
där undervisningen påverkade skrivandet. Empirin utgörs av en övning i
informativt skrivande. Den innebär för eleverna träning i att formulera sin åsikt i
en aktuell fråga och vidare försök att motivera sin ståndpunkt. Empirin utfördes
under hösten 2001 med elever i år 5 på en skola belägen i södra Sverige. Det var
en klass med 17 elever vilka krävde förhållandevis strama tyglar. Flera elever
hade svårt att socialt fungera i gruppen. Enligt klassläraren låg eleverna på en
genomsnittsnivå i fråga om prestation.

3.2  Min tes och bakgrund till val av skrivövning

Tesen jag utgått från är; elever i grundskolans tidigare år kan och bör träna på
skrivande inom skilda genrer. De kan skriftligen formulera och redogöra för sina
åsikter i olika frågor, även sådana av existentiell karaktär. Min tes grundar sig på
mina egna erfarenheter av barns tydliga uppfattningar om företeelser och frågor
som berör dem. Vidare på det stöd litteraturen ger.

Litteraturen understryker behovet av variation i skrivandet. Skilda genrer tränar
eleverna i nya tankebanor och behövs därför för skrivutvecklingens skull; ”alla
typer av skrivande ska finnas som strömmar bredvid varandra i alla åldrar och
att flera progressioner sker parallellt.” (Asarnoj m.fl. 1991:100) Vidare
framhålls vikten av att grundskolan i tidiga år bör lägga grunden till ett
diskursivt skrivande i större utsträckning. Den typen av skrivande ses däremot
som relativt ovanligt i idag och innebär därför att eleverna fråntas möjlighet till
utveckling. (Bergöö m.fl. 1997:21, 32)
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Grundskolläraren Lena Mårtensson menar med bestämdhet att argumenterande
texter hör hemma redan på låg- och mellanstadiet. Eleverna har i dessa åldrar:
”mycket klara uppfattningar om det mesta i tillvaron och har också ett behov av
att ge uttryck för sina åsikter.”(Asarnoj m.fl. 1991:38) Hon framhåller vidare att
detta skrivande är ett sätt för eleverna att göra tillvaron mer begriplig, att skaffa
sig kunskaper om omvärlden.

Gert Löfqvist, projektledare för IEA-projektet Skrivförmågans utveckling i
ungdomsskolan, har bl.a. studerat vilka typer av texter som skrivs i grundskolan.
(IEA=The International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) En frågeställning utgjorde: Vad skriver elever enligt deras egen
mening oftast om?

Hitta på en egen berättelse 90%
Skriva av 73%
Skriva efter diktamen 67%
Sammanfatta en bok eller en berättelse 57%
Rätta vad någon annan skrivit 51%
Berätta om något som du själv varit med om 50%
Anteckna när du lyssnar 49%
Skriva vad du tycker om en bok 47%
Skriva ett samtal mellan två personer 33%
Beskriva ett föremål 31%
Skriva en dikt 27%
Beskriva en person, landskap eller tavla 26%

Tabellen beskriver skrivandet i åk 6. Procentandelarna anger vad för slags
skrivuppgifter eleverna anses sig ha fått flera gånger i terminen. Det som
mindre än 20% av eleverna ansetts förekomma är utlämnat.

            (Lövqvist 1988:68)

Eleverna i år 6 menar att de oftast får skriva egna uppdiktade berättelser eller
egna upplevelser, skriver Lövqvist. När det gäller uppgifter som handlar om att
uttrycka en åsikt i en fråga sjunker frekvensen betydligt. Bland dessa elever i år
6 förekommer åsiktsskrivande en gång eller mindre under en termin.
(Lövqvist 1988:72)

3.3 Presentation av skrivövning

Utgångspunkten för innehållet i mina arbetspass i år 5, är min kunskap från
litteraturgenomgången i allmänhet och Olga Dysthes resonemang om det
dialogiska klassrummet i synnerhet. ( se kap 2.4.2 )
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Skrivövningen var uppbyggd som en serie på fem arbetspass där samtalet intog
en central roll. Arbetspassen utmynnade i ett skrivmoment vilket följdes av
textbearbetning med hjälp av ordbehandlare.

Som rubrik till skrivövningen valde jag frågeställningen: Är det rätt att döda?
Bakgrunden till rubriken var terrorhandlingarna i New York och Washington
den 11:e september. Vidare den efterföljande konsekvensen för Afghanistans
befolkning i och med de inledande bombningarna den 7:e oktober.

Arbetspass 1.Gemensamt i klassen se och samtala om Utbildningsradions
nyhetsprogram för skolungdom Lilla löpsedeln. Programmet
sändes den 11:e oktober och hade terrorhandlingarna och
bombningarna som huvudtema.

Arbetspass 2.Samtal utifrån några lokala tidningars förstasidor från den 11.e och
12:e september, samt den 8:e oktober.

Jag använde mig av öppna frågeställningar utan givna svar, vilka
var avsedda för reflektion och vidare samtal. Frågorna var av
typen: Vad hände? Vad minns ni? Vad händer nu? Vad tycker du?
Varför? Jag fungerade som samtalsledare och strävade efter ett
samtalsklimat, där det inte handlade om rätt eller fel, utan mer om
olika synsätt på en komplex problematik.

Arbetspass 3.Värderingsövning (4-hörnövning) efter frågeställningen; är det rätt
att döda? Eleverna väljer ett av fyra svar genom att ställa sig i det

hörnet av rummet som representerar svarsalternativet. Alternativen var:

- Ja, om någon själv dödat (öga för öga)
- Ja, om någon gjort sig skyldig till annat allvarligt brott
- Nej, aldrig
- Vet ej

På detta följde diskussion och samtal där eleverna förklarade och
motiverade sitt val. Inledningsvis i mindre grupper efter det valda
alternativet. Därefter utvidgades samtalet till att gälla hela klassen
vilket gav upphov till ett tydligare argumenterande.

Arbetspass 4.Skrivaktivitet under rubriken; Är det rätt att döda? För att hjälpa
eleverna att formulera sin åsikt använde jag hjälpfrågorna: Vad
tycker du? Varför tycker du det? Hur skulle det se ut i världen då?
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Arbetspass 5.Ytterligare skrivaktivitet. Formulering och redigering med hjälp
av ordbehandlare.

Arbetspass ett och fem genomfördes på skilda dagar. Arbetspass två, tre och fyra
följde på varandra under drygt en halv förmiddag. Anledningen var att hålla
samtalet i gott minne inför skrivmomentet.

3.4 Urval av presenterat resultat

Med hjälp av min handledare, som var elevernas klasslärare och därigenom
känner eleverna väl, valde jag ut sju olika texter. Jag valde en text författad av
en elev med förhållandevis goda skrivkunskaper och en text av en elev med
påtagliga skrivsvårigheter. De övriga fem eleverna befinner sig inom ett brett
mellanskikt av genomsnittliga skrivkunskaper. Avsikten är att de utvalda
texterna ska representera en spridning av elevernas skrivutvecklingsnivå och
därigenom ge en sammanfattande bild av klassen i stort. Jag fann att sju texter
bäst svarade mot den avsikten. Färre texter anser jag inte hade gett
genomsnittseleven rätt representation medan fler texter hade känts överflödigt.

Elevtexterna är inte uppradade efter skrivutvecklingsnivå. De redovisas för att
exemplifiera skrivövningens utfall i linje med empirins syfte. Av den
anledningen har jag inte närmare kommenterat de enskilda texterna och deras
kvalitet.

3.5   Resultat

     Tycker du at t  det  är  rät t  at t  döda?

Ja jag tycker det  är  rät t  at t  döda om man bombar et t
land och om man kapar ett  plan.
Varför? därför  om man kapar et t  plan el ler  bombar
ett  land så ska man ge igen.  Man ska inte bara stå
och glo om någon bombar el ler  kapar et t  plan.
Speciell t  det  som hänt i  NEW YORK.
Hur skulle världen se ut  om det var så? Det skulle
säkert  vara förfäl igt .  Men om man räknar med det
som hände i  NEW YORK. Man skulle bara
hämmnas på varandra.
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Är det  rät t  a t t  döda?

Nej det  är  inte rät t  at t  döda utan at t  den personen har
gjort  någonting.
När teroristerna atakerade Amerika då vart  Bush ledsen
och nu ger han bara igen.  Och han gör sama fel  s jälv och
dödar f lera tusen oskyldiga människor och bi ladin
förstöte dom berömdaste bygnaderna i  Amerika och dom
var också på pentagon och förstörde och dödade monga
tusentals  människar.

ÄR DET RÄTT ATT DÖDA???

Det som hände i  USA var hemskt!  För mig är det
självklart  at t  dom ger igen på Afghanistan.  Fast  det  är
synd om de oskyldiga som dör i  Afghanistan! Men vad
då, hela USA då? Hela USA är ju oskyldiga! Jä-la
terroris ter  som förstör  de två kändaste  skyskraporna i
hela världen!
De tror tydligen at t  de kan få USA:s makt.  Och det  lyckas
de ju inte särskil t  bra med! Och det  är  ju tur det!  Undrar
hur världen skulle se ut  om Afghanistan skulle ha
makten? PS.jag vil l  inte ens tänka på det!  Om alla skulle
ha samma åsikt  som jag skulle det  nog inte vara så bra.
För då skul le  Afghanistan och de människor som bor där
ha ganska svårt  at t  överleva! Men barnen och kvinnorna
skulle gärna få någon hjälp at t  f lyt ta t i l l  et t  annat  land
som det inte är  något krig i!  Jag hoppas psykopaten vid
namn Usama bin Ladin dör och de andra terroris terna som
var med och orsakade katastrofen i  USA!
World Trade Center  var  420 m. högt .  Och nu f inns det
inget  World Trade Center kvar!  Hur kan man göra något
sånt!  Dom försöker at t  ta  makten från USA.Men hur kan
man tro at t  man kan få deras makt genom att  göra så där?
Dom är ju totalt  sjuka i  huvudet!
Jag säger bara en sak det  som hänt är  det  SJUKASTE jag
varit  med om i  hela mitt  l iv!
Jag har knappt fat tat  det  som hänt än!
Även fast  det  var 36 dagar sen det  hände!
JAG HOPPAS IDIOTERNA DÖR!
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ÄR DET RÄTT ATT DÖDA?

Vad tycker du?
NEJ! det är det inte!
Varför?
För al l t  fortsät ter  bara,  det  f inns inget  slut  på al l t
dödande. Det är dumt att  ge igen.
Hur skulle det  se ut  då?
Det skulle vara fr id på jorden men ibland så händer saker
utan anledning men då ingen ger igen så är  det  slut  på
all t  krig.
ÖVRIGT? Om man ger igen så blir  det  krig på jorden.
Jorden är  al las  om det  här  fortsät ter  så har  vi  snart  ingen
jord kvar.

Är det  rät t  a t t  döda?

Jag tycker det  är  rät t  at t  döda någon om någon har gjort
något väldigt  olagligt .
Jag tycker det  är  hemskt det  som Usama bin Ladin gjort
USA. Och därför tycker jag at t  USA har en stor rät t  at t
döda Usama bin Ladin,  och al la andra som är med Usama
bin Ladin.

Varför?

För at t  om någon som har dödat  någon ska dö själv.
        Men det  är  synd om de oskyldiga som dör.

Hur skulle världen se ut?

Om alla  skulle vara som jag,  skulle  det  inte vara något
krig.
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Är det  rä t t  a t t  döda

Ja det  är  rät t  a t t  döda om nån som bin ladin bombat  USA
utan anledning.  Det  är  fel  at t  bomba andra länder och
döda oskyldiga mäniskor.  Och därför  tycker ja  at t  det  är
rät t  at t  ge t i l l  baks.  För man förstör  inte en skyskrapa
som är  en av värdens s törsta  och berömdaste  skyskrapa
som är  420 meter  upp.  För då är  man precis  hjärnstörd!
Hoppas det  inte bl ir  t redje värds kriget .  Jag fat tar  inte
det som hänt.

Är det  rätt  at t  döda? (ja i  det  här fallet)

Vad tycker jag: Jag tycker att  det är dumt av Usama bin
Laden från början.  Men jag tycker också att  Bush har rät t
at t  bomba alla tal ibaner,  i  al la fal l  Usamas anhängare.
Jag tycker at t  matpaketen som USA skickar ner är  bra
men ibland så landar de på minfält .
Varför:  För  at t  om man bombar världen största  skyskrapa
så tror jag at t  de ger t i l lbaka.
Hur skulle det  se ut:  Om några år  skulle det  inte f innas
kvar något av Afhganistan el ler  USA

3.6  Kommentar till genomförande.

Skrivövningen genomfördes under min avslutande praktik i termin sju, och jag
är nöjd med genomförandet och resultatet. Vissa delar förtjänar att kommenteras
och jag ger således en kort resumé kring skrivövningen. I vissa avseenden
förändrades förutsättningarna genom yttre omständigheter vilket jag så här i
efterhand konstaterar är en del av verkligheten.

Under den veckan jag beslutat att genomföra skrivövningen blev min handledare
sjukskriven. Det föranledde vissa praktiska bekymmer eftersom det genom de
schematekniska lösningarna innebar att jag vid ett längre arbetspass även hade
parallellklassen. Av naturliga skäl deltog de inte i min skrivövning men efter
omkastning av schemat löste sig problemet hyggligt. Problemet späddes dock
senare på då även parallellklassens lärare insjuknade.
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Sjukskrivningarna innebar ett problem för mig i och med att skolan löste
vikariefrågan enbart med den egna personalen. Jag hade därmed inte tillgång till
den extra personal fritidspedagogen utgjorde.

Det inledande arbetspasset skedde av tekniska skäl i ett till klassrummet
angränsande rum. TV-sändningen sågs även av parallellklassen, vilket jag inte
informerats om. Det medförde en allmän rörighet vid sändningens slut.
Rörigheten tillsammans med den korta tid jag hade till förfogande innebar att
samtalsmöjligheten efter programmet begränsades. De arbetspass som därpå
följde med samtal utifrån löpsedlar och vidare värderingsövning, visade på stort
engagemang från elevernas sida. Ämnet var väl valt med tanke på dagarnas
nyhetsförmedling och eleverna hade inte svårt att hävda och stå för sin åsikt.
Många kunde även  motivera varför och ge uttryck för det. Under det
efterföljande skrivmomentet sjönk engagemanget något och flera elever ansåg
att det var svårt att formulera sina tankar och åsikter skriftligt. De tidigare
samtalen och de hjälpfrågor jag presenterat i arbetspass 4 var dock en hjälp för
eleverna. De använde den enkla frågestrukturen som rubriker och kom då lättare
igång med skrivandet.

Min planering innebar vidare att eleverna skulle bearbeta sina texter ytterligare i
skolans datasal. Den salen var inte fullt funktionsduglig men skulle
iordningställas av ett serviceföretag. Företagets personal infann sig aldrig och
jag hade ingen annan möjlighet än att använda datorerna efter de förutsättningar
som gavs. Det innebar att jag fick lägga mer tid på att få saker och ting att
fungera och mindre tid på att stödja eleverna i bearbetningsfasen av sina texter.
En ytterligare konsekvens var att hela arbetet tog längre tid och blev mer
utdraget över fler dagar än planerat. Det medförde i sin tur ett minskat
elevintresse. Att bearbeta texter med ordbehandlare var en ny erfarenhet för
eleverna. De hade överhuvudtaget aldrig eller mycket begränsat använt datorn
som redskap för skrivande. De få tillfällen datasalen användes var främst med
spelprogram inom skolans fritidsverksamhet.
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4 DISKUSSION

Under den inledande delen av diskussionen kommenterar jag några
beröringspunkter jag funnit mellan empirin och litteraturen. Därefter återknyter
jag till de inledande problemformuleringarna. Vidare försöker jag i min
diskussion resonera mig fram till det jag upplever vara själva kärnan i den
kunskap litteraturstudien och erfarenheten från empirin givit mig. Min
argumentation stödjer sig på studiens innehåll.

Inledningsvis vill jag dock citera ett av målen för skolans uppdrag. Skolans
uppdrag är att: ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje
elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin
språkliga förmåga.” (Lpo-94:7) Detta sker förhoppningsvis i samtliga klassrum
runt om i landet. Kanske med mer framgång på vissa håll och mindre på andra.
Styrdokumentet talar däremot tydligt om vad som efterfrågas: progression i
elevens lärandeprocess.

4.1 Empirin ställd mot litteraturen

Jag sätter personligen tilltro till Vygotskys tes om den potentiella
utvecklingszonen. Under min empiri var det den utvecklingszonen och den
vidare processen jag strävade efter i min skrivövning. Med utgångspunkt från
Dysthes och Molloys tankar om det dialogiska klassrummet försökte jag leda
eleverna från deras faktiska utvecklingsnivå till en potentiell utvecklingsnivå.
Eleverna gavs, genom den hjälp samtalet med mig som lärare och med
kamraterna, större möjlighet att formulera sina tankar och åsikter. Min
uppfattning är att utan denna hjälp skulle de flesta elevers möjligheter att
formulera sina tankar vara ytterst begränsade.

Samtalet fungerade som en nyckel eller ett verktyg för tankarna. Språket var, för
att ta stöd av Vygotsky, inte en avspegling av tanken utan tanken utvecklades
genom språket.

Världshändelserna, vilka delvis utgjorde grund för ämnesvalet, gjorde uppgiften
meningsfull för eleverna. Det var något de konfronterats med och något de
kände berörde dem. Med några få undantag skrev eleverna därför att de hade
något att säga och inte av anledningen att jag bad dem. Meningsfullheten blev en
drivkraft för skrivandet i linje med det Bergöö beskriver. Jag noterade också en
tydlig iver hos eleverna att få säga och skriva vad de tyckte. Det blev viktigt att
ha en åsikt.
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Jag tror att det finns en stor vinst i att knyta denna typ av skrivande till händelser
och företeelser i det verkliga livet. Det finns en naturlig öppning till både samtal
och skrivande eftersom händelser i närmiljön eller omvärlden är en del av
elevernas erfarenhetsvärld. Den världen har de klara tankar om och den berör
dem.

Enligt klassläraren var detta första gången eleverna skrev om sin åsikt i en fråga.
Det påståendet gjorde mig överraskad och mot den bakgrunden är jag mycket
nöjd med elevernas skrivande. Skrivandet avvek från de genrer de oftast skriver
i vilket krävde dels en annan struktur och syfte, men också andra ord och
ordföljder än de var vana vid. Det var en utmaning i sig och något som
påverkade skrivandet. Det blev för de flesta en negativ påverkan om man avser
det kvantitativa resultatet. Det blev däremot en positiv utveckling om fokus
istället riktas mot den skrivprocess eleven genomgick. Eleverna har en viss rutin
på att skriva faktatexter och berättande texter. Denna argumenterande genre bröt
mönstret och tvingade eleverna in i nya tankebanor. Jag tror, vilket flera
författare talar om, att elevens allmänna skrivutveckling stöds av skrivande inom
de olika genrerna och att utvecklingen därmed sker parallellt, dvs. utvecklingen
går inte från en genre till en annan utan sker inom flera genrer samtidigt. Ett
varierat skrivande med så många texttyper som möjligt ger eleven ett bredare
register. Skrivövningen gav en tydlig antydan om det.

4.2 Process framför produkt

Betydelsen av innehållet i skrivundervisningen, förmedlingen av det och målet
för den kan jag inte enkelt redogöra för. Däremot törs jag konstatera att den är
av betydelse. Jag menar att det i grunden handlar om synen på kunskap och
skrivandet som produkt- eller processorienterat. Om skrivtillfällena förläggs
som en kort avslutning eller som sammanfattning på ett arbetsområde tenderar
det att vara ett produktorienterat skrivande. Om elever under ett lektionspass
ställs inför ett uppsatsskrivande utan något förarbete eller efterarbete leder även
det till ett produktorienterat skrivande. Om intentionen är att fokusera processen
måste det förhållningssätt som ligger till grund för undervisningen också vara
inriktat på processen. Det elevarbete jag har sett under praktiktiden i min
utbildning har ofta varit tydligt produktinriktat. Inte sällan har eleverna kastats
in i ett skrivande utan något egentligt förarbete. Efterarbetet har inte varit en
redigering av texten utan en renskrivning med en snyggare handstil.

Skrivande av den typen anser jag stå i motsatsförhållande till Bakhtins syn på
textskapandet som ett resultat av i huvudsak tre olika relationer. (s.10)  Hans syn
för omedelbart mina tankar till det faktum att det är i interaktionen den nya
kunskapen blir till.
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Hans synsätt är för mig en tydlig fokusering på den process skrivandet präglas
av och det samspel det är sprunget ur. Kontentan av resonemanget visar att det
är det moment som föregår elevens skrivande som är motorn eller bränslet i
skrivandet och det som undervisningen i högre grad bör fokusera. Den osynliga
processen bör synliggöras för eleverna om deras skrivfärdigheter ska
kännetecknas av utveckling och progression.

Oavsett vilka genrer och vilka skrivmoment eleverna tränar sig i är jag
övertygad om nödvändigheten av ett övergripande förhållningssätt, vilket
fokuserar process framför produkt. Jag har svårt att förena det förhållningssättet
med skrivmoment som, kritiskt uttryckt kanske mer liknar en övning i att
formulera bokstäver än en egentlig övning i skrivande. En skrivuppgift som vid
första anblicken ses som ofärdig eller misslyckad, för kort eller ej tillräcklig, är
kanske ett elevskrivande under utveckling; en utveckling den enskilda läraren
måste understödja. Ett elevskrivande kännetecknat av progression syns inte på
en enstaka inlämnad skrivuppgift. Däremot tror jag att det är viktigt att eleven
känner att den haft tid och möjlighet att utföra ett skrivande som kan inge
stolthet över det som åstadkommits under hela processen. Efterarbetet under
mina elevers skrivuppgift påskyndades av tidsbrist p.g.a. yttre omständigheter
jag tidigare nämnt. Många var dock bestämda med att inte lämna ifrån sig
alstren förrän de ansåg sig vara klara – de ville vara nöjda med det de lämnade
in.

Det förefaller mig tydligt att det förhållningssätt lärarens undervisning präglas
av är en stark påverkansfaktor på elevens skrivning och förmodligen på
skrivutvecklingen. Den avgörande distinktionen mellan lärares sätt att förhålla
sig till sitt uppdrag anser jag vara synen på kunskap som produkt eller process.
Det är den som styr innehåll och förmedling likaväl som syfte och mål. Den
distinktionen kan kanske anses väl enkel och förutsägbar. I den praktiska
verkligheten tror jag däremot att omständigheterna ofta iscensätter någon form
av dragkamp mellan produkt och process. Lärarens intentioner fokuserar
processen men verkligheten tvingar fram det produktorienterade synsättet.

Det processorienterade skrivandet, såsom det beskrivs av Arkhammar och
Strömquist, hade jag inte någon möjlighet att empiriskt undersöka. De olika
faser med utkastarbete och gensvar tar efter vad jag förstår mycket tid i anspråk
och inte minst i fråga om inskolning. Det är däremot inte mindre intressant
eftersom förhållningssättet ringar in skrivprocessens alla delar och det komplexa
samspel processen beskrivs som. Allt från förarbete till publicering känns
spännande och framförallt skrivutvecklande. Det som jag personligen kan se
som en tröskel är gensvarsfasen och i synnerhet kamratgensvaret.
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Är det möjligt att få en grupp elever så väl fungerande så att det blir ett
konstruktivt gensvar? Ser jag tillbaka på den elevgrupp, vilken blev föremål för
min skrivövning, är svaret mycket tveksamt. Å andra sidan hade inte eleverna
någon träning i arbetssättet. Med både inskolning och vidare skrivträning hade
mitt svar förmodligen varit ett annat.

4.3 Slutord

Jag frågar mig om det processinriktade skrivandet är realistiskt eller en utopi.
Den tycks i alla fall vara nödvändig, för det känns nödvändigt med en
undervisning som gör elevernas skrivande till en naturlig handling och inte en
omöjlig bedrift. Den kräver motiverade elever och det tror jag är möjligt först
när vi beaktar vägen och processen i samma utsträckning som målet och
produkten. Jag tror lärandet och skrivutvecklingen såväl som läraren och
eleverna behöver anamma Per Olov Svedners uttryck och syn på skrivandet:
”Det är inte texten som ska bli perfekt, det är skrivaren som ska bli bättre.”

Det här arbetet har gett mig mycket ny kunskap och flera intressanta
erfarenheter. Ändå känns det som om jag bara påbörjat studiet av ett
arbetsområde vilket rymmer mycket mer. Det skulle kännas motiverat att göra
en djupare undersökning av elevers skrivande och därigenom kunna dra mer
bestämda slutsatser om påverkansfaktorer och förhållningssätt. Inte minst skulle
det vara spännande att följa de elever vilka blev föremål för min skrivövning.
Framtiden kanske rymmer fortsatta studier om skrivutveckling. Om de studierna
i så fall bedrivs formellt eller informellt inom ramen för min kommande
lärartjänst återstår att se.
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