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Forskning har visat att diskursivt skrivande tränas i alltför liten grad i skolan och att det mesta 
som skrivs i skolan istället är narrativt, berättande (t ex Norberg Brorsson, 2007, Nyström Höög 
2010).  Detta innebär att eleverna skriver texter som är skolspecifika, knutna till intimsfären och 
den personliga erfarenheten och inte anpassade till den offentliga diskurs som finns utanför 
skolan. Denna problematik formuleras av Nyström Höög (2010:8) som att elever förvisso 
hanterar skrivhantverket, men att de många gånger har svårt med textkompetensen, som hon 
menar utmärks av en förmåga att växla texttyp.  
 
Utifrån dessa och liknande forskningsresultat har styrdokumenten för skolan förtydligats 
angående det diskursiva skrivandet, där det diskursiva skrivandet i den senaste kursplanen i 
svenska (LGR11) skrivs fram tydligare än tidigare och också följs upp genom att bedömas i det 
nationella provet i årskurs 3.  
 
Hur detta har gått när det gäller det diskursiva skrivandet och hur det nu ser ut i skolorna har inte 
beforskats i någon större utsträckning. Det finns enstaka studier från gymnasieklasser till 
mellanstadieklasser (t ex Norberg Brorsson, 2007, Nyström Höög 2010), men än så länge finns 
inte någon studie om hur detta ser ut i årskurs 1 till 3. 
 
Syftet är därför att studera hur lärare förhåller sig till de nya kraven på diskursivt skrivande och 
hur läromedel och andra pedagogiska material stödjer lärarna i detta.  
 
I detta pågående projekt ingår material från intervjuer, observationer och enkäter och jag har 
dessutom genomfört läromedelsanalyser. Teoretiska verktyg eller utgångspunkter som används i 
analysen är skrivdiskurser, skriverbjudanden och medierande redskap. Avsikten är att presentera 
delar av detta material och dessa analyser på konferensen. 
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