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Ivaničs ramverk



–
–

–
–



č’s

ömquist’s 
needs to start from one’s own experiences, since it is crucial to put something 

– –



–





–



– –

”skriva är ett sätt att leva” –

Mario Vargas Llosa, ”En hyllning till läsningen och dikten”, Nobelföreläsning, 2010, 



–

– –

Books on Demand, ”Var tredje svensk vill ge ut en bok”

–
Kristofer Ahlström, ”Färre vill läsa, alla vill skriva”,



–

—
—

[…]

Att förstå pedagogiska texter som undervisningsredskap men även som ”social 
iska ställningstaganden” 

Skolverket, ”Vad är läromedel?”, 



–

 
–

 

 

” ”

En utförligare beskrivning av skrivdiskurser och dess subjekt återfinns under rubriken ”Diskurser 
för skrivande”. 



”Litteraturen, det är vad 
man undervisar om”

–
–

” ” ” ”

12 ”Litteraturen, det är vad man undervisar om”. Det svenska litteraturdidaktiska 



–
–

En fullständig lista över avhandlingens material presenteras under rubriken ”Förteckning
gogiska texter”. Vissa av böckerna omnämns enbart i fotnoter. 



handbok är en ”
sikt eller vägledning inom ett ämnesområde”.

–



– –

– –

– –

–

information återfinns även under rubriken ”Förteckning: Pedagogiska texter”. 



man kan läsa om exempelvis ”dramaturgi” eller ”dialog”. Vissa guidar även 

het, hitta din röst, show don’t tell, skaffa skrivrutin samt kill your darlings. 

–
–

det som Skolverket benämner ”social kontroll” genom de pedagogiska

rådet ”Kill your darlings” motsägs i Bodil 



et att bidra till diskussionen om hur ”skrivträningen 
bäst ska bedrivas”.
”Skrivprocessen i teori och praktik”, vilken framstår som en förlaga till den 

När boken publiceras 1988 består den av tre delar: ”Skrivprocessen”, ”Process
nterad skrivundervisning” samt ”Skrivet om skrivprocessen”. Den första 

stadier. Mittendelen, ”Processorienterad skrivundervisning” är bokens längsta. 

utökats något och bytt namn till ”Språkutvecklande arbetssätt”. Denna del 

”Var står vi nu”.

Karin Dahl, ”Från färdighetsträning till språkutveckling”

säger: ”
lärare i svenska. Den vänder sig också till alla andra som är intresserade av skrivandets konst.” Här 



”
ingenting om detta”, trots att nästan 20 år ligger 

–



–

– –

som enligt förordet ”är en lärobok i svenska för dig som förbereder dig in

befästa baskunskaperna från grundskolan”.

” –2000”
–



sambandet mellan att läsa och skriva som följer: ”Learning to read 

”

– –

–
–

–

–
–



”Den 
svenska skolans ödesväg”:

Sverker Sörlin, ”Den svenska skolans ödesväg”, 

Tomas Englund, ”Utbildningspolitiska vägval –
”. I 

–



–
–

–
–

49f; Lotta Bergman, ”Introduktion”. I 



en följd av ”det drastiskt 
– både i skolan, i studiecirklar och på folkhögskolor”.

– –

svenskämnet, vilket påpekas av Karin Dahl i ”Från färdighetsträning till språk
utveckling”

, vilket ledde till ”ytlig
processer med krav på resultat som lätt kunde mätas och jämföras”.

boken återfinns även bidraget ”Skrivandets hantverk” av Sven Wernström (s. 184–

Dahl & Göran Folin, ”Tema: kreativitet”, 
–

–
Karin Dahl, ”Från färdighetsträning till språkutveckling”. I 

–



med den talande titeln ”Den mätbara litteraturläsaren”. I artikeln synliggörs

–
–

–

(Sidorna hänvisar till inledningarna av artiklarna ”Att läsa runt omkring texten” av Magnus Persson; 
”Vad händer i läsningen?” av Anders Öhman; ”Lässtrategier i rörelse” av Christina Olin
Michael Tengberg & Anna Lindholm; ”Att läsa med strategi på gymnasiet” av Caroline Graeske; 
”Världen är alltid större än mina tankar” av Per

Stefan Lundström, Lena Manderstedt & Annbritt Palo, ”Den mätbara 
tendens i Lgr 11 och en konsekvens för svensklärarutbildningen”, 

Skolverket, ”Hur lär man elever att skriva bra texter?”, 



–

Anna Dragemark Oscarsons iakttagelse i artikeln ”Självbedömning av skriftlig 
produktion” d

”Skrivprocessens tillväga

– ”

Flower & John R. Hayes, “A Cognitive Process Theory of Writing”, 

Anna Dragemark Oscarson, ”Självbedömning av skriftlig produktion”. I 



–

– –



–

– –



Med hjälp av Roz Ivaničs ramver –
–

”Äger du en skruvmejsel?”.

– –

erad version av Ivaničs ramverk. Malmström analyserar även debatter 

–
–

”Äger du en skruvmejsel?” Litteraturstudiets roll i läromedel för 



– –

–
–

–
Se t. ex. Tommy Åberg, ”Kan man lära sig att bli författare?”, 

”Det finns refuseringsbrev som visar prov på stor skrivkonst…”, 
Jersild, ”August och Selma borde också ha gått en skrivarkurs”, 

–68; Jersild, ”Kan man lära sig att skriva?”, 
–



– –

”Litteraturens nya ordningar” behandlas både skrivar

konstrueras. I Michel Foucaults ”Vad är en författare?” f

Rejected. Assessing Aspiring Writers’ Attempts to Achieve Publication.

Ulf Olsson, ”Litteraturens nya ordningar. Författarfunktion, skrivarskola och identitetspolitik”. I 



–

–

Michel Foucault, ”Vad är en författare?” (1969), övers. Henrik Killander. I 

–

–
–

–



–

råden ”write what you know”, ”show don’t tell” och ”find your voice”, och det är 

Även Steve Westbrooks artikel ”Just Do It
the Ideology of American Handbooks” är skriven ur ett amerikanskt perspektiv. 

, ”Preface” samt s. 85–



–
–

”Creative Writing, Neo
Liberalism and the Literary Paradigm” i vilket kopplingen m

–

i artikeln ”Välj dina känslor”.

Steve Westbrook, ”Just Do It
Handbooks”, 

”Creative W Liberalism and the Literary Paradigm”. I 

University of California Press, 2008; Linda Berg, ”Välj dina känslor. 



–
–

Ivaničs

Ivaničs ramverk

till olika diskurser för skrivande. Detta görs utifrån Roz Ivaničs ramverk för 
analys av skrivdiskurser som presenteras i ”Discourses of Writing and Learning 
to Write”.

reglering i Mia Törnbloms självhjälpsböcker”. I 

–
–

Roz Ivanič, ”Discourses of Writing and Learning to Write”, 



Dock behandlar Ivanič fler aspekter av diskurserna, exempelvis kriterier för 
Ivanič 

[…] I am defining ‘discourses of writing’ as constellations of beliefs about 

Skrivdiskurser ska enligt Ivanič förstås som konstellationer av föreställningar 

här, utifrån Ivanič, som föreställningar om skrivande och skrivande subjekt. I 
Ivaničs ramverk definieras sex olika diskurser: 

Som grund till ramverket ligger vad Ivanič kallar ”a 
layered view of language” vilket innebär att språk ska förstås på flera 

. Ivanič

Ivanič, 2004, s. 224.
–



och den befinner sig nära den diskurs som Ivanič benämner

även Ivanič beskriver som viktig sedan 1980

vt mycket fokus, enligt Ivanič, vid den skrivna textens



Ivanič påpekar att de sex diskurserna ofta förekommer tillsammans i tal 

enligt Ivanič är utformat för 

med Ivaničs ramverk

ing av dessa diskurser är inte lika uttömmande som Ivaničs 

–
–

Ivanič, 2004, s. 227–
–



avgjort vilken av Ivaničs diskurser som åsyftas, eller för att utifrån Foucault peka 

Ivanič har skrivit fler
sambandet mellan skrivande och identitet och i artikeln ”Writing and Being 
Written” skriver Ivanič tillsammans med Amy Burgess om hur identitet formas 

–
–

s identitet. Burgess och Ivanič poängterar att identitet ska ses 

undersöks, diskuterar Ivanič identitets

Amy Burgess & Roz Ivanič, ”Writing and Being Written: Issues of Identity Across Timescales”, 

Ivanič, 



Ivanič utgår i 

– –

Burgess och Ivanič

“inhabit” a particular discourse by consciously or subconsciously taking to 

Samtidigt framhåller Burgess och Ivanič att de tillgängliga subjektspositionerna 
–

–

Burgess & Ivanič, s. 237, 249f. 
Ivanič, 1998, s. 23–
Burgess & Ivanič, s. 237.



–
–

En av styrkorna med Ivaničs ramverk är att det definierar och beskriver de olika 

Burgess & Ivanič

–



praktik efter detta. Foucault benämner denna procedur ’viljan att veta’, och 
menar att den påtvingar ”kunskapssubjektet en viss
funktion”.

– –

påtvingar den skrivande ”en viss position, blick och funktion”, 



kunskap. Foucault menar, vilket överensstämmer med Burgess och Ivanič, att 

” ”
i “Liquid Arts” som 

–

–



skapande använder jag i analysen redan nämnda ”Liquid Arts”, men även 
”Happiness in a Society of Individuals”

frågorna ”vem är jag?” eller ”vem är jag bland andra?” centrala i det flytande och 

Bauman, ”Liquid Arts”, 
Bauman, ”Happiness in a Society of Individuals”, 

–



–
–

Vi är här tillbaka vid den centrala frågan ”vem är 
jag?”, men med Sennetts hjälp kan frågan relatera

råd ”utgå från 
erfarenhet” samt ”hitta din röst” analysera

– –

–



–

–
–

venser samt utsagor om vad som utgör ”ett lyckat skrivande”, främst med 

– –

 



–
–

Ovanstående citat är hämtat från ett avsnitt med titeln ”Våga vara modig” i 

”Vad har vi för underlag annat än vår ?” Rådet ”utgå från 



erfarenhet”
” ”

”’Konsten att skriva väl har till källa och ursprung att veta’, sa den romerske 

”

Vi har andra erfarenheter. Vi ser inga klasslösa ”mellanmänskliga” eller 
”allmänmänskliga” problem som hänger i luften. Vi vet att våra problem är 

[…] Det är när man 

– –



vanligt i de svenska handböckerna. Rådet ”utgå från erfarenhet” skrivs samman 
med ett annat välbekant råd som lyder ”hitta din röst”. 

skrivråden och deras historik, och rådet ”write what you know” är enligt McGurl 

talets skrivande och medan ”write what you know” 
betonar erfarenhet och kunskap, betonar ”find your voice” frihet, 

–

–

– ”
” –

”Gick stilen att beskriva vore det bara att ta en stilmall och utgå från

–



”

”
medel”.

Ivanič

Ivanič



have ’it’ (genius, talent, a gift) or you haven’t. The ineffably desirable 

and takes the form of repeated exhortations to ’write what you know’
sserting that all writing comes from ‘personal experience’.

en grupp eller samhällsklass: ”Vi vet att våra problem är klassbundna och har 

”

–

–



själv och samtidigt ”något annat”

het mellan skrivrådet ”utgå från erfarenhet” 
och ”hitta din röst” skrivrådet ”hitta din röst” även 

– –

–

–

–

”[…]litteratur och politik ställer dessutom speciella krav 

–
” (s. 188) Även 



bra roman består av 1/3 ”upplevt”, 1/3 ”läst” och 1/3 ”påhittat”. Är det bara 

“ ” 

from, but is not finally reducible to, personal experience […].



”Its basic terms […]

”
–

–

rådet ”show don’ tell”.

“
— —

”

–
–



“

”

i Ivaničs beskrivning av processdiskursen, även om denna diskurs också har en 
närhet till kreativitetsdiskursen då dessa ibland sammanblandas, vilket Ivanič 

alltid ger ”ett förbluffande 

–



[…]”. Uppgiften har flera delar och ”inleds med att
uppmanas att försöka erinra sig tre episoder från barndomen”.

andra steg. ”Efter tre minuter följer ny instruktion. Eleverna ska
”

”skriva 
egen verklighet och ur sin egen fantasi”.

”Nu utbryter tio minuters intens
”

”För svenskläraren som vet vad som normalt åstadkoms under tio mi
”

– –

– –

är ” ”

beskrivs som en ”högtidsstund”.
”automatiskt” mynna u



ifrån barndomsminnen, men konstaterar även att ”[b]arndomens minnen står 
emellertid i en klass för sig och det är alltid ett säkert kort”.

, är den klassiska uppgiften ”Mitt sommarlov” där 

”Fantasin” beskriver Bruno K Öijer



”Fantasin” situerar skrivandet i en skolkontext, men också i relation till ett 
– –

– –

sstämma med diktjagets strategi i ”Fantasin”. Erixon skriver: 

–



”utvecklar en kunskap i att hitta på och fabricera text och räknar ut vilka slags 
texter som är gångbara för ett högt betyg”

–
–

erfarenhet eller använda sin fantasi och ”luras”, vilket är diktjagets ut

Övningen ”Mitt sommarlov” ansluter sig till det Ivanič

skriva ”Mitt sommar
lov” på tavlan och förvänta oss att den hurtfriska uppmaningen ”Skriv!” 

–
[…] 

– –

Erixon, s. 285. ”Tankens Trädgård” är det poesiprojekt Erixon följer och undersöker. 

č, 2004, s.



[…] 

–
–

uppgiften ”Mitt sommarlov”, men samma resonemang återfinns där, som innebär att en text inte 

–

av Molloy, som ett ”sommarögonblick”, som dock anpassats efter det 
–



utvecklar ”elevernas läs
uppdraget med demokratiuppdraget”.
det kan innebära ökad makt om eleverna ”skriver texter

[…].”

” ”

–



–
–

–

–



omnämns som viktigt för vidare forskning. Randahl talar om det som ”till synes 
att skapa ett slags subjekt i texten” samt ”att skaffa sig en 

hållning eller en röst i själva texten”

tillhör enligt Ivanič den sociopolitiska diskursen och kräver att skribenten har 

”hitta din röst” är enligt McGurl det allra vanligaste skrivrådet

– skillnad från rådet ”skriv vad du vet” som fick träda 

–

Ivanič, 2004, s. 238.
–



”
”

skapas i den. I artikeln ”Writing and Being Written” skriver Amy Burgess och 
Ivanič om olika identiteter som 

de benämner ”the discoursal self” speglar de

self has both an “autobiographical” and a “relational” dimension: being 

writing, and the writer’s anticipation of how she will be read.

Burgess & Ivanič, s. 234–



– –
(2000) konstaterar: ”Så här tror jag också att det 

”

i ”Vad är en författare?”, om at

skapa ”ett slags subjekt i texten”.

från erfarenhet, men denna uppmaning landar sedan i följande: ”Men till sis

”



som en subjektets kärna eller essens. Att ”hitta” den egna rösten handlar då om 
–

självhjälpsdiskurs är anledningen till att jag valt att utöka Ivaničs diskurser för 

bättre eller ”sannare”.

–

–



Där ska man skriva: ”
”

negationer, och inte heller några tveksamma ”försöka” eller ”borde” –

Uppgiften heter ”Din tur” och presenteras i bokens första kapitel som heter ”Om 
dig”. Det handlar om att skapa sig en plats, eller en position, från vilken man 

Övningens titel ”Din tur” betonar individens egenansvar i en kultur där 

–

Anne Chemin, ”Handwriting vs. Typing han the Keyboard?”, 



– –

Hela tiden visste jag om mig själv: ”Jag är poet”.
När jag sedan efter många år verkligen ”blev” poet också i

bekräftelsen från omvärlden: ”Ja, vi ser vem du är ”.
– –



–
–

”eftersom en Öijer som inte skriver inte är någon Öijer alls”.

(1993) sägs: ”

Amanda Svensson, ”I den dystra, ädla skaran”, 



”

rubriken ”Våga vara modig”
”För att skrivandet ska kännas menings

”

”Dikt gör det möjligt för mig att skriva vad jag inte vågat säga, både blotta sidor 
”

talar om att våga skriva, att ”eleverna i skolan skall 
–

–
och yrkesliv”.

– –
–

–



– –
något som ofta gjordes i ensamhet, med känslor av ”loneliness, secrecy
resistance”.

–



–
–

–

– –

–
–

” ”

” ”



” ”
” ”

” –

”

Ivanič, 2004, s. 237f.; Burgess & Ivanič, s. 234–



subjektiviteten är säkrad. Skrivövningen ”jag är en skrivande människa” inne

skrivande. Att en gång skriva ”jag är en skrivande människa” räcker inte; man 

(2012) förklaras: ”Jag är en som skriver och skriver 
”

och arbetet, ovanligt explicit. Författaren och ”du” är ingenting och har inte 

–

–



–

mellan det skrivna och subjektet: “If s/he can’t think of anything to put down on 
– there must be no ’self’ to ’express’.”

–



ndra skribenter […].

som börjar eftersom ”var och en som någon gång 
skriver” vet hur underbar denna känsla är. 

–



”vanliga”. De andra sysslorna tycks 

utvecklar: ”Välja bort något vill 
”

: ”Man kan knappast övertyga 

”

”Vad står i vägen för ditt skrivande?”.



skrivandet som ett äktenskap: ”Att leva ihop med en författare är inte det 
”

–

(2012) förklarar: ”Det finns också en del sanningar som bör 

”

–
–

vad ”dom” i ledningen har hittat på! Du är visserligen fri att gå på krogen 

åren: ”Jag träffar aldrig längre en vuxen människa som är nykter.” 



–
–

inte heller oberoende av genus. I ”Konstnärskall och hustru
plikt” beskriver Eva Heggestad konflikten mellan det privata och offentliga livet 

Heggestad, ”Konstnärskall och hustruplikt”, 

–



: ”Som författare har jag fattat ett principbeslut: 

”

och som en eventuell belöning för det försakade: ”Denna enda ensa

”



”

” –

–

–



”Det är omöjligt 
–

”

–

subjektet synliggöras och ”finna” det egna, 

skriva eftersom man enligt boken inte skriver om man inte läser: ”Man bör också 

– ”

”Ända sedan jag började skriva för att bli publicerad, har jag haft tröst och glädje 
andra skrivares vedermödor. Så jag är inte ensam!”

Ivanič, 2004, s. 229.



”Det är inte blott 

”

(1998) hävdar: ”Nästan alla som skriver gör det för att kommunicera –
”

”Ensamhet är en ohygglig sjukdom, i sina svåraste former dödande. Om det inte 

”

och plötslig gemenskap: ”

Ivanič, 2004, s. 237.
–



”
– –

bland karriärkåta ”blivande författare”.

–
–

– –

– –



”[d]en som är 

ig på heltid åt att skriva.”
nackdelarna handlar det främst om likriktningen: ”Risken finns att alltför lydiga 

”

romantic conception of the artist as an original genius, “assembly line” 

the writing program become, not writers, but “clonal fabrications of 

–

–



ers”, who can only be expected to produce “small
”

”Att gå 

”

(2012) säger: ”Om du inte är omgiven av 

(New York: Scribner’s, 1992). 



”

”Längtan efter att få ägna sig åt skrivandet är nära förknippat 
”



igenkännandets glädje. ”Du också…?”

som ”ett 

varför inte mellan elev och förälder”.

–



– –



Kapitlet ”Den allvarsamma leken” ägnas åt handböckerna och har en 

heter ”Att skriva: lust och plåga”.

–
–

č



–
–

–
–

hantverksmässigt än Olof Lagercrantz’

”Författaren och hans uppgift”, i vilken en författarens uppgift sägs vara ”
göra revolt mot förtryck”. (s.



(1979) förklarar: ”All 

”

anges titeln och under bilden finns texten: ”Sven Wernström berättar om sina 
egna arbetsmetoder och ger råd till dig som vill skriva”. Detta ”dig” visar sig dock 
inte vara vem som helst. Boken inleds som följer: ”Det här är en bok om 

”

att författarjobbet kräver ett geni? Är det något man måste vara ”född till”? 

Sådana frågor är lätta att besvara. ”Genier” föds inte ur moderlivet, de 

inledning och etablerar ett ”vi”. Handboks

– –
tt ”vi”



”Kan man lära sig skriva? Jag förmodar det. […] Övning, arbete, är här som 
”

n ”förmodar” att 
man kan det. Dock tilläggs sedan att övning och arbete är ”den enda säkra 
metoden”, vilket till stor del tar bort tvivlet i ”förmodar”. Även om alla hand

vårt: ”Tiden man skaffar sig måste vara helig eller 

”
ar i veckan: ”En 

”

–



–

ovan säger: tiden måste vara ”helig eller förtappad”. Oavsett resultat ska tiden 

–



påtagligt längre fram: ”’Att skriva böcker är arbete’ och kräver sin tid. Det rinner 

”

tyder och rörelser. Genom att skriva den ”lyriska uniformen” istället för formen, 

: ”En vacker handskrift, till exempel, föru –

” Även om handböckerna inte beskriver ”en 
hel rutin […] från tåspets ” använder de metaforer som 

”
konst och det finns en frihet att vinna i varje formvärld”



Att ”det finns en frihet att vinna i varje formvärld” kan dock tolkas på 

– –

Att ”det finns en frihet att vinna i varje formvärld” kan innebära att en viss 

villkorad ”frihet”. 

(1979). Under rubriken ”Det viktiga slutet” står: ”Om man tidigt 

– ”



litteraturen för att det inte ska råda en ”förvrängd bild” av verkligheten.



(1989) förklarar: ”Jag tror att en tidig upplevelse av att allt inte 

”
t talas om att detta är en ”tidig upplevelse” medan 

– –

Jag har väl aldrig skrivit för att det var ”roligt”, en sorts lek. Ett arbete man 



och öron, kräver skrivsinnet att få fungera […]

badstranden…

č

both ‘discourses’ which represent the world in particular ways, and ‘genres’ 



[…] man håller sina åsikter tillbaka och skriver utslätat för att bli tryckt. 

č
–



č

[…] writers are not entirely free to choose how to represent the world, how 

‘social constructionist’ view of writing are not as deterministic as this 

č

Den sociopolitiska diskursen är inte den enda av Ivaničs s

–
č



(1996) utgår från ”tron på mångfald” i skrivandet.

č



(1998) gäller detta särskilt poesin: ”
”
: ”Den poetiska friheten måste vara total, 

”

1997 i 2:a, rev. utgåva. Det som reviderads här är dock inte så mycket: ett ”PS 1996”har 



–
č –

(1996) uttrycker det: ”Allt skapande utgår från uttrycksbehovet och 

”

”Jag har en tes som säger: Du 

intresserad av!”

”Att skriva” omskrivs ofta som ”Att vara kreativ” under årtiondet





d många tror. […]

”iakttar, känner och tänker” och eftersom detta pågår hela 

–



blivande skribenten synliggörs. På samma sida står: ”En del texter skrivs kanske 

”



Att ägna sig åt sig själv är ingen sinekur. […] Det är meditationer och 

ill, men som man behöver tillägna sig ännu bättre. […] 

[…]



–

[…] Talang och hantverkskunnande är grunden för skrivandet men 

Skrivande innebär möda. ”Talang och hantverkskunnande är grunden” sam

(1997) säger: ”
–

–
”

–
–

č, 2004, s. 234f. 



”En författare som inte i någon mån försöker utveckla 
eller förändra litteraturens ’värld’ av regler och påverkningsmedel är det inte 

”

čs

out what counts as ‘good’ writing in terms of content 

Jörgen Mattlar, ”Könsöverskridande läsning. En återblick på Ann Jäderlunddebatten 1988– 9”, 

č



–
–

motiv förklaras görs det bland annat så här: ”Ett exempel på tema är 

” I en del som heter ”Vad vill jag säga?” 

Handboken konstaterar: ”För den samhälls
”

boken. Det framträder exempelvis också då bokens poesidel inleds: ”Det är först 

–



”

utan som ett alternativ bland flera, då den påpekar att ”[a]ndra 

bestämt budskap”.

–

heter ”Vill du påverka andra?” men detta syftar inte mot skönlitterärt skrivande utan skrivandet av 
–





ömmen innehöll. […] 



–

Why is this total dedication to one’s art so important for artists and the art 

condemn ‘self interested’ or ‘commercial’ artists, or rather, artists they 
judge to be ‘sel interested’ or ‘commercial’.

– –



č

handböcker, medan annat är helt nytt, däribland kapitlet ”Att nedsänka sig i 
språket”, vari

–



[…] 

–



–

”oss” skribenter. ”Du” kommer säkert skriva dumma saker och det är du rädd 



det största antalet av deltagarna ”är välutbildade, duktiga och utbrända kvinnor 
”

”

Ta tillfället att leka!”

den vill ”stötta och uppmuntra den rädda, ängsliga skribenten”. Är man inte 



– ”Och 
nu, kära vän, är det dags för dig att börja skriva din bok” –

talet ”kära vän”, som om den utsatta skribent

”din tur”

”Skriv boken! 4 veckors coaching” vill hjälpa dig som egentligen inte vågar 

”förhoppningen är att du kommer in i en ny rutin och fortsätter på 
samma vis att skriva varje dag efter programmet”.

”första gången – ch jag” och inleds som följer: 



–

– ven straightforward “how to” 
–

individual. […] The literature of self
–

–

böcker ofta tilltalas på ett nedlåtande sätt: ”The tone of many books is 

”

böckerna utmärks av bland annat ”the simpl
‘ ’), reassurance, encouragement, suggestions to write when you ’feel’ like it, 

an exhortation not to think (!), a little joke to help you along […]”.

–
–

”Sen tänker jag att du nog har […] 



”

blivande skribenten liknas vid barnet: ”Ska vi rent av göra upp ett kontrakt. Att 

säger som barnet: kan själv!”



artikel ”Handling Rejection as Failure” –
–

”Excusing”

”Handling rejection as failure: Writers Getting the Rejection Slip”, 



vägra och att själv påverka sitt liv: ”Det går omkring
blivande författare där ute…

”



I artikeln ”Du skall älska dig själv!” beskriver Linda Be

–



–

”Personal Therapeutic 
Literary Writing”: ”In recent years

”

nytt avsnitt med titeln ”Jag har inte bara yttrandefrihet –
yttrandeskyldighet” 

Linda Berg, ”Du skall älska dig själv. Om kultur och subjekt i anti janteböcker”. I 

”Personal Therapeutic Writing vs. Literary Writing”. I 



–
–

–
är ”inte skall väl jag”, ”jag är inte tillräckligt bra”, ”jag hör inte hemma här”. 

–

–



eller rasism utan istället talas det exempelvis om ”fördomar och antaganden”, 

I avsnittet ”Vad 
står i vägen för ditt skrivande” nämns släkt och familj, eller 

(2008) säger: ”Att 

”

”på lek och lust, ej prestation och överlägsenhet” samt att ”oavsett slutresultat 
måste vi förlita oss på känslan av att ha roligt i det vi gör”.

čs

č



–

–

–

–



–
–

texten ”Skriv!” medan den andra håller ett plakat med texten ”Sälj!”. Att 

(2011): ”I dag räcker det sällan med att bara kunna skriva 
–

”

uppmanades att ”gå en kurs i marknadsföring” om man helst 

–



: ”Precis som andra författare har bästsäljarnas 
”

inte om att ”bara ösa på med action”.

(2012) är skrivandet ”det roligast
och mest intressanta som finns”.



ge upp, och längre ner på samma sida kommer en form av tröst: ”Den här boken 
– – ”



[…] nyckeln till framgång ligger i att du inom dig har en historia som du 

–

om man inte känner passion genast: ”
”



čs

för att vara originell: ”
–

”

čs

č

– –

č



”Du ska skriva om det DU vill läsa, det du bär inom dig, den berättelse du 
”

”Att skriva en bok är både glädje 

Ida Therén, ”2000 – författaren som blev vara”, 



”

–
–

Utifrån ovanstående skriver handboken fram sin önskade funktion: ”Det är inte 
–

”

”Vad du behöver göra är att stämma tid med dig själv på en 

”

vore de egna personer. ”För de – –

”

–



: ”

”

–

ande kan ge. Bokens fokus ligger på att ”våga skriva” och ”gärna skriva” inte 
att ”skriva rätt”.

Nilsson skriver: ”

–
Att inse att skrivandet inte alltid är kul, eller att det inte är ”något magiskt, gudabenådat, mystiskt 

kunskaper” är dock också viktigt, inte minst för att undvika 

–



”

”Varför vill vi skriva?” 

av att stängas av igen. Vi mår inte bra av det. […] 

–

–
medveten ”censur” –

diskursen: ”Skrivandet är en lustfylld lek där man 
–

”



”inneboende mekanism”

skriva kan (eller bör) vara så stark att hen inte kan låta bli. ”Vad än det skrivna 
–

”

nna plikt ställer höga krav på den blivande skribenten: ”Den här 

”



–

beroende på sociokulturella omständigheter, att ”hitta” sin skrivtid. Exempelvis 

personliga egenskaper, så som förmåga att prioritera. ”Outgivna 

”



–

vilka skrivarskolor eller ”propagandister”



–
–

 



–
–

Ivaničs ramverk, och talar om skriv

ge en vidare bild av läromedlet. Om inte annat anges i analysen avses kapitlet ”Skriva” i 



Ivaničs diskurser.
motsvarar den sociopolitiska diskursen hos Ivanič) och akademisk 

–
Ivanič kan ses –

så vis liknar den Ivaničs genrediskurs, men den akademiska inriktningen 

. Ivanič påpekar också att genrediskursen prioriterar starka genrer, 

sig enligt baksidestexten ”framförallt ”.

č –



– –

–

–

–



–

”Skriva” b

–

”Skriva”, vilket följs av ”Praktiska skrivelser”.

Kapitlet heter ”Skriva” 1989 samt 1995. Efter detta görs kapitelindelningen om, och analysen 
kommer då utgå från de kapitel som tidigare ingick i ”Skriva”. Vilka kapitel som avses tydliggörs i 

Med ”skrivande i allmänhet” eller ”allmänt skrivande” avses skrivande som inte preciseras till en 

I ”Praktiska skrivelser” behandlas skrivande av meddelanden, inbj



jag som sagt främst från kapitlet ”Skriva”, vilket i upplagan är det klart längsta 
– ”Att läsa 

r” –

makt, då en rubrik lyder ”Att skriva för att påverka”. Utöver detta
som behandlar särskilda typer av text; ”Att referera”, ”Intervjua” och ”Att 
recensera”. Även rubriken ”Berätta bättre” kan räknas hit, då den pekar ut 

som ”Skriv rätt ord”. Skrivandet knyts även till det lekfulla och kreativa redan i 
innehållsförteckningen, genom rubriken ”Lek med ord”. Avslutningsvis finns 
”Skriv mera – idébank” som pekar ut ett fortsatt skrivande.

Dock har kapitlet ”Skriva” blivit längre 
Nya underrubriker är ”Tidningens delar” 

”Redigera tidningen”. ”Rapportera” har flyttats in i kapitlet ”Skriva”, och bor
från ”Praktiska skrivelser” där det återfanns 1989. Avsnittet som innehöll 
förberedelse för centralprovet har nu bytts ut mot ”Specialarbete”. De stora 

–

”Skriv med sammanhang 1” ”Ta bort onödiga 
ord”, ”Skriv med sammanhang 2” i kapitlet. 

Kapitlet ”Biblioteket” har 1995 bytt namn till ”Söka information”, som en konsekvens av den 

”Att skriva för att påverka”, har blivit längre.



hitta ”ett särskilt skrivkapitel”. Innehålls

”Skriva” presenteras nämligen inte längre som ett eget, sammanhållet kapitel, 
följt av kapitlet ”Praktiska skrivelser”. Rubriken är bort

till kapitelrubriker. Istället för kapitlet ”Skriva” finns 
nu kapitlen ”Berätta och beskriva”, ”Referera”, ”Argumentera”, ”Rapportera”, 
”Skriva mera” samt ”Praktiska skrivelser”.
lagor, kapitlen ”Berätta och beskriva”, ”Referera”, ”Argumentera”, ”Rapportera” 
samt ”Skriva mera” ses som skrivkapitlet, av ”Praktiska skrivelser”. 

Den tidigare rubriken ”Att skriva för att 
påverka” har i upplagan bytt namn till ”Argumentera”, vilket flyttar fokus från 

borttaget. Underrubriken ”Skriva recensioner” återfinns under ”Argumentera”, 

argumentera ändras från ”ett inlägg i abortfrågan” (1995, s. 103 ) till ”en bättre skola” (2001, s. 131) 
(1989 förekommer inte denna övning). ”Specialarbetet” (1995, s.116) ersätts med ”Publicera 
skolarbeten på nätet” (2001, s. 161). 2001 har en övning tagits bort från ”Skriv mera”: intervjua 

–



under ”Skriva recensioner” även övningar riktade mot film och teater.

”Argumentera” och ”Rapportera” har förlängts.

–

Lilja Waltå menar att läromedlet med små medel ger ”intrycket av att vara en ny 
”

–

”Att rapportera” går från att 1995 behandlas på 2 sidor (el
rapport), till att 2001 uppta 7 sidor. ”Argumentera” går från 18 till 32 sidor. 



”
k av förnyelse”.

–

”Skriva – grunderna”. 
”Skriva – argumentera” samt ”Skriva – utreda och rapportera”. ”Berätta och 
beskriva” som fanns 2001 har försvunnit liksom ”Berätta bättre” som förekom 

upplagan 2011 kommer jag främst utgå från ”Skriva – grunderna” och i andra 
hand ”Skriva – argumentera”, då arg
innan. ”Skriva – utreda och rapportera” tas inte upp i analysen annat än som 
kontext, men kan ses som läromedlets motsvarighet till ”Praktiska skrivelser” 

styrdokument för studieförberedande program enligt Gy 2011). ”Skriva –
grunderna” och ”Skriva – argumentera” utgör tillsammans 87 sidor.  

”Skriva – grunderna” 

”Läs och kommentera 
andras texter”. Vissa av råden sätter också fokus på arbetsamheten med 
skrivandet: ”Bearbeta alltid din text” och ”Vänta inte på inspiration” gör att 

”Lek med ord” och ”Skriva mera – idébanken” återfinns inte längre i för



försvinner ”Lek med ord” samt ”Skriva mera – idébank” 

–

har de tidigare avsnitten ”Skriv mera” och ”Lek med ord” komprimerats. Un
rubriken ”Skrivträna på egen hand” finns olika förslag på vad man kan skriva 

texter eller modernisera ”en cirka hundra år gammal text av t.ex. Hjalmar 
erlöf”.

det fyra sidor långa ”Skriva mera” (där flertalet av övningarna kan innebära 
berättande skrivande). ”Lek med ord” som 1989 utgörs av sex sidor med 

 



– –

det påtalas att man kan sätta upp ”egna regler och gränser”. Att skriva ”
bokstaven i” antyder en skönlitterär kontext för den som 

ut 2011, eftersom rubriken ”Beskriva och berätta” ersatts av ”Skriva –
grunderna”. Man skulle dock kunna tänka sig att skrivandets grund var just att 

”öppna” skrivuppgifter, berättelser, skönlitterära genrer samt viss

 
 
 
 
 
 



 

–
–

berättande skrivövningar som återstår i kapitlet ”Skriva” utgörs av två krönikor, 

(vilket tydliggörs än mer 2001 då det första skrivkapitlet ges titeln ”Beskriva och 
berätta”) och en del skrivövningar har undertiteln ”Berätta”.

under rubriken ”Skriva mera” där övningarna är tänkta att inspirera till ytter
igare skrivande. Övningarna i ”Skriva mera” bör alltså ses so

Några av övningarna i ”Lek med ord” och ”Skriva mera” är något svåra att kategorisera. 



enten uppmanas ”be
rätta”) genom den kontext där de återfinns. Åren 1989–

 

 

–

 

Efter att eleven valt inledning ombeds hen: ”Fantisera kring fortsättningen och 
berättelsen?”

skrivandet och sedan läsa varandras texter och se om det blev en ”levande 
bild”.

det klassiska handboksrådet show don’t tell. 



sägs: ”Hur skri
” När läromedlet ges ut 2011 står istället: ”Inledningen 

”

beskriver texttyper och under berättande text står: ”Här ingår bland annat 

”

–



–

– – ”hålls inte levande 
genom att enbart stimulera det akademiska skrivsättet”.

Anne Palmér, ”Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner. Genre, kommunikations
situation och skrivdidaktiska diskurser”, 



–
–

–

–
–

č

č



arbetslust som en del av skrivandet: ”Vill du ta en paus lagrar du bara din text 

”

– –

–
–

– –

en står: ”Den här gången lämnar vi större utrymme för din egen skaparkraft. Du 
” I övningens sista steg står ”Författa 

din berättelse” varvid skribenten

č

č



č 

allmänhet. Exempelvis sägs: ”I det här kapitlet behandlar vi fyra saker du bör 
–

”

kapitlets avslutande delar med avsnitten ”Lek med ord” och ”Skriv mera”. ”Lek 
med ord” inleds: ”Att skriva poesi behöver inte vara särskilt svårt. Du kan börja 

”
ramställs här som lek och det är ”språkets lekfullhet” som ska styra.

leken tycks det först bli lite mer allvar då man ska läsa ”proffsen” för att själv 

”Skriv om 

č



– men skriv!”
–

–

–
–

– –
” ”

– –



–

olika uttryck: ”I vissa fall menar Berge och Widding att kvinnor riskerar 
”

Avsnittet ”Berätta bättre” inleds på 
klassiskt vis: ”Alla kan int

”

2011, sägs: ”Svenska 

tydlighet, där elevens eget arbete står i centrum”.(s. 16) När läromedlet marknadsförs 2015, har 



”

”

att säga att texten ska vara klar, och säger istället ”först när du är helt nöjd”

[…]

, även om ”process
inriktningens inre process” är relativt frånva

–



–
–

–

–

berättande skrivande då den handlar om skrivandet av dialog: ”Vet du hur man 

”

fråga: ”Har du löst uppgiften korrekt med tanke på syfte, texttyp 
och mottagare?”

att vara en hjälpsam läsare och om rätt och fel: ”Visserligen har alla en inre röst 

–



”

aning, och i slutet finns den tillagda meningen: ”Träna därför mycket på att 
”

–
–

č
”

”
”lämplighet” (”appropriacy”). En bra text är en text där eleven skriver på ett för 

–

–
–

č



under rubriken ”Läs varandras texter” där en ny punkt tillkommit. När man ger 
– –

”Vad är det för typ av text? Vem vänder den sig till?”

–
–

ofta prioriterar akademiskt skrivande eller ”
[…]”.

Vid ett av de få tillfällen då kapitlet ”Skriv –
runderna” namnger en skönlitterär författare, görs det för att påpeka al

recension ska skrivas: ”Försök att verkligen analysera och beskriva vilka känslor och tankar 
– ” 

č



Istället står: ”Det är hårt arbete som krävs, inte b
”

”Detta första kapitel 
”(s. 57) Även om talang ska förstås som kunskap eller skriverfarenhet antyder användandet 

” originalitet av en skolelev”.(s. 



Tre meningar inleds med ”En duktig skribent” och citatet är starkt normerande 

”Först när du är helt nöjd skriver du rent ”

– –

č
č

to ‘skills’, spelling, punctuation and grammar, in expressions such as 
‘correct’, ‘accurate’, ‘proper’, ‘learners must/should’, in the explicit and 

č

i rubriken ”Skriva – grunderna”. 

č –



– –

då han påpekar att färdighetsinriktningen är ”en av 
riktningarna i läroplanens allmänna del”.

č

avslutad kurs ska ”kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk 
h byggnad”. Vidare står bland kriterierna för betyget Väl godkänt: 

”Eleven skriver i huvudsak korrekt...”.

en debattartikel, skriven av historiker, med rubriken ”Våra studenter kan 
inte svenska”, publicerad 2013. Han menar att kritik från högre utbildning, riktad mot grundskola 

teten och UKÄ. Malmström skriver: ”Det 

– – ” 

č

–
–



– –

– –

–



 arbetar effektivt … som en bäver. Bävern tvekar icke. Bävern 

 
som är viktigare än att skriva. Eftersom sengångaren alltid är … sen … 

 

–

 

 



 väldigt fokuserad … på detaljer. Gärna en i taget. Det 

 

för tidigt. Örnen har … örnkoll.

uppgift i kapitlet ”Tala”, som funnits med sedan 1989, där läroboken frågar ”Vilken talarfågel är 
du?”. (



č

agentive social act […]

–
–

č



č

och därför svarar ”ja, det är jag” inför ett av djuren. Att på detta sätt svara på 

–
č, s. –



”Ordbehandlaren gör dig modig. Det som blir 

”

–
1989 inleds kapitlet ”Skriva” med ett kort avsnitt om vad 

”Du samlar fakta om solkungen, Ludvig XIV, och besöker hans hov med dina läsare.” 
”På 

”



Myrdal vid en ordbehandlare, med undertexten: ”’Jag skriver 
skall läsas.’ Så skriver Jan Myrdal i inledningen till ’Skriftställning’ från 1968. 

”
–

č, 2004, s. 229.

om vi får reda på sanningen en aning: ”Hur hanterar du själv sanningen? Vilka nyheter är viktiga? 

ning?”. (



tt säga att ett fåtal ”får möjlighet” att se sina tankar i tryck, och 
nom en påföljande övning ge eleverna ”chansen” att ”göra ett 

reportage”. 

–
–

ämnet ”intervjua en besiktningsman på Svensk Bilprovning”.

”Pålitliga undersöknin

”



i citatet då ”vanligt folk” sällan får komma till tals utan istället ”en grupp 
proffstyckare” 

läsaren: ”Roa eller reta, informera eller luras, säga beska sanningar eller kräva 

”



–

– –

Det omnämns i inledningen ovan, och ordet ”syfte” återkommer sedan flera 

tt det viktiga inte är ”att kunna räkna upp 
– –

syftet”.

”Dina tankar, erfarenheter och kunskaper – –
”

–



… 583

–

en övning med rubriken ”Brev med syfte”.



med ”riktiga” mottagare. Du skriver ju i regel för att få din text bedömd av 

att försöka ”tänka bort” att du går i skolan. Ju fler realistiska skriv

vikten av ”realistiska skrivsituationer”.  

handlar om att klara sig i det kommande yrket […]

grammen ytterst som en förberedelse för akademiska studier. […] 

Malmström, s. 254. Utöver exemplen på hur ”marknadens diskursordning” tar sig uttryck 



–

–
–

avslutande meningarna fokuserar ett ”du” som ska ha nytta av skriv



– –

”Läroböckernas fokusering på ett framtida yrkesliv och betonandet av (nyttiga) 

”



Malmström sammanfattar: ”När eleverna väl lämnat grundskolan, där 

”

eftersom ” ” och det 
”
det så mycket i sitt arbete”

–
–



[…]

–



–

 



–

–

vs i ”Still Social and Democratic?” av Anne

Lisbeth Lundahl, ”
the Nordic Welfare States”, 



and choice. […] Individualisation seems to gain a stronger foothold in all 

Zygmunt Baumans ”Happiness in a Society of Individuals” och Jeff Sparrows 
”Creative Writing, Neo Liberalism and the Literary Paradigm”, för att fördjupa 

–
–

–

sekvenser av ”den flytande moderniteten” ”den nya kapitalismens kultur”. Dessa kulturer 



”Vad är en författare?”. Sist i kapitlet finns en 

”Happiness in a Society of Individuals”
Nicolas Sarkozy från 2007: ”’

’”

av att ”instruct people about what to do and reassure them that doing it will 
bring beneficial results”.



–

”Projektifieringen” belyser Anders Johansson 

och konsekvenser. Johansson lyfter det faktum att ”genomförbarhet” är ett av 

–

Se kapitel 4, rubriken ”Korrekthet och explicita syften – 2011”. 
–

Anders Johansson, ”Projektifieringen itteraturvetenskapen som vara”, 
–



– –

andra kan äga: ”Happiness means acquisition of things other people have no 
”

–
–

Katarina Frostenson. […] Självklart har vi olika mått av talang för det 

i ”Liquid Arts”, 



”

”
enbart “until further notice”, vilket i sin tur innebär att skribentens 

I ”Litteraturens nya ordningar” beskriver Ulf Olsson bekännelsen –
–

”är numera så djupt införlivat med oss att vi inte längre uppfattar det

–



”

skrivandet som ”ytter för underkastelse” förstås utifrån 

–
förhoppningsvis övergående: ”Man blir refuserad.

”

(1999) beskriver det på ett liknande sätt: ”Att bli publicerad 

–
–



”

ideologi. I artikeln ”Creative W
Paradigm” skr

–

–
–

“The Ideology of the Aesthetic in the Neo
Turn”. 



inledningsvis ”inget yrke” men benämns ändå som ”ett jobb”. Det är ett jobb 

av den som har ”lusten att skriva” och det är ”cheerfully labouring
” som ter sig avlägset för 

fraser som ”alla blir refuserade” är enligt 



–
–

–
– och ibland i termer av att ha tillträde till ett eget rum: ”Många s

”

–
–

–



skrivandets plats. Avsnittet inleds med att konstatera: ”Vi ska ge din arbetsplats 
–

”

”tror mycket på kraften i 
inhandla föremål som etablerar dig som skrivande person”.

ny soffa till en penna, för att det ”stärker dig som skrivande 
person, främst inför dig själv men också inför omgivningen”.

– –

–

“Hans 
desire to become an artist (or writer) reflects ’a social 

need to have a sacred place’ […].”

–



(1928). I ”Skrivandets urmörker. En 
akademisk aria i fyra akter”, som behandlar akademiskt skrivande, röst, kropp 

insikten som Bränström Öhman beskriver: ”En författare har inte –
– ”

–
–

viktigt för att förstå omvärlden och vem man är. Sennett skriver: ”Om 

”

Annelie Bränström Öhman, ”Skrivandets urmörker. En akademisk aria i fyra akter”. I 



– –

”om det blir nåt”. Nej, man försöker föreställa sig hur stolen ska se ut och 

”Skrivandet är ett hantverk och varje hantverk 

”

–



–

gör det för ”dess egen skull”: 

–



citat om den kreativa skribenten: ”So what does the student of creative writing 

[…].”

meritera sig, tänka strategiskt för att ”ha en framtid” på arbetsmarknaden. 

–

–

”själv”



–
–

sina framträdanden bemöter negativ kritik med uttalanden i stil med ”jag hade 
iallafall sjukt kul”, som om detta vore en bedrift i sig. ”Vad spelar det för roll” 
har jag tänkt, ”du är inte här för att ha kul utan för att bli idol”. Inte så trevligt 

–
–

–
–

så här: ”Skrivandet är alltså en sista utväg, en förklaringsmodell, ett sätt att för 
”



”Med hjälp av skrivandet och med språkets hjälp kan man skapa en ny 
”

– –

utifrån Max Weber: ”Fördröjd 

”



[…]

–

–
–

–



ånd i åtminstone de ”högre författar
utbildningarna”

[…]

–

–

kultur är: ”Hur kan man bli viktig och meningsfull i andras ögon?”

få undkomma ”andras ögon”. Analysen tar sin början i 
Öijers dikt ”Hängd”, vilken kan tolkas som en bild av vad skrivandet innebär:



skeende (”det förlorade ordet kom till mej”) som innebär jagets blivande. Ett 

av tårar. Först efter detta kommer strofen ”jag drömde om m ”. Genom tårarna 

(2011) beskriver skapandet så här: ”När du ser papperet fyllas med 

”

[…]

Öijer, ”Hängd”, 



ållande till det som ingenting kan grumla: ”Det är 

den.”

står: ”
”



än att vända ryggen mot världen och är när diktens slut närmar sig ”hängd under 
löv av min röst”, vilket föreslår att jaget eventuellt måste ”dö” och underordnas 

(1995), under rubriken ”Låt romanfigurerna ta över!”: 



(2012): ”Skrivandet är ett jobb som 
”

inte utan ”håller på”. Skrivandet blir subjektet som handlar medan skribenten 

övergår det ganska sakliga, som ”att vara beredd till nya insikter”, i en mer 

”personerna börjar leva, ta sig friheter, säga och handla på ett sätt som inte var 
förutsett”. Beskrivningen, att texten eller karaktärer ”får liv” är återkommande 



I ”Vad är en författare?” skriver Foucault att texter började få författare, 

någon ansvarig för en text. Påtalandet om att ”texten får eget liv” eller att ”texten 
skriver sig själv”, är ett uttalande som i viss mån skiljer texten från författaren. 

–



till att snarare knytas till ett offer: ”Verket som tidigare hade plikten att 
[…].”

–
–

Tomas Tranströmers dikt ”Morgonfåglar” beskriver hur dikten 

–

Tomas Tranströmer, ”Morgonfåglar”, 



som en vägran. I ”Får vi betyg på det här? Skolflickor, nyliberalism och grotesk 
komik i samtida svensk ungdomsteater” av Anna Lundberg beskrivs p
utifrån Peggy Phelan, som en strategi för att vägra omskapa sig: ”Peggy Phelan 

[…] ”

”Ja visst gör det ont”

”Får vi betyg på det här? Skolflickor, nyliberalism och grotesk komik i samtid 
svensk ungdomsteater”. I 

Karin Boye, ”Ja visst gör det ont”, 



och säger: ”Now you see me” varpå han sveper med handen framför 
ansikten, återigen tittar in i kameran och säger: ”Now you don’t”. Givetvis syns 

. Now you see me, now you don’

 



lyder ”ÄR HÄR!” och är a

– –

–



”In the fiction worksho

”

–
–

–
–



avrealisering, vilket Erlanson förklarar som en aktivitet där ”ett skrivande 
medium för världens framträdande”.

”överlista sig själv”.





”Learning to read is learning that you are being written to, and learning to write 
”

skrivandet kan ge sin skribent. ”Att försvinna”

orden ”läsare” och ”läst” byts ut mot ” skribent” och ”skrivit” vore stycket 

kallas ”Att skugga 
intrigen”, och



–
–  

– –

– –

– –

–





[…]

– –
” ”

ska se ut. Foucault fortsätter: ”Det nya ligger inte i vad som sagts, utan i själva 
”

rubriken ”Handböckerna” De handlar om att ”gestalta istället för 
beskriva”, om att ”döda älsklingar” och ”skriva om”. De handlar om att ”kämpa”, 
om att ”försöka igen” och om att ”be om hjälp”. 



”De är kul att ha när du blir erkänd författare. ’Det 
…’”

”lyckats” (om l

– –

till kapitlet ”Recept för författarwannabes”. Givetvis 

–



Let’s dance

– –





 

 
–

 
 

’



č’s framework from “Discourses of rite”

’s

man’s “Happiness in a Society of Individuals” and “Liquid Arts” 
presented, which is followed by a discussion of Richard Sennett’s 

–
–



–
is the result of the author’s creativit č –

č’s sociopolitical discourse is 

č’s creativity discourse is 

–
–

–
–



– –

č’s creativity 

Sennett’s 



– –

–
–

the construction of writing and the thesis’ results. In chapter 



–

–

–

–



–

–

–

–

–



–

–

–

–
–
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