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Abstract 
Daroon Yassin Falk (2017): Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 
(Teaching Writing in Elementary School Year Three).  
Studier från Örebro i svenska språket 14. 
 
This dissertation constitutes an illustration of how writing instruction in 
elementary school, year three, is conducted. At this stage of schooling, 
most pupils are assumed to have acquired basic reading and writing 
skills, and from now on, and increasingly over the years that follow, 
they are expected to read and write longer texts within different genres 
and subjects. The aim of this thesis is to study writing lessons that were 
conducted under the framework of four writing projects in a classroom, 
and the student-written texts that that resulted thereof. The writing pro-
jects are characterised by focus on similar text types, which in my mate-
rial includes “the fairy tale”, “a letter to the editor”, “instructions” and 
a “factual text”. The focus of the study is on the relationship between 
the learning support offered to the pupils in the classroom and the na-
ture of texts that the pupils then write. 

The research is inspired by ethnographic methodology, and is based 
on material consisting of field notes, video recordings and student texts. 
The theoretical framework assumes a socio-cultural view of learning and 
a dialogical view of text and writing. The teaching practices are studied 
on the basis of how they are built up by different chains of activities 
(reading, conversation and writing). Particular attention is paid to which 
text dimensions are addressed in classroom conversations: content, form 
or function. The pupils’ texts are analysed on the basis of their macro 
structure, and the analysis builds on the concept of “text activity”. 

On an overall level, the results point to writing being a social activity, 
which is also closely interconnected to reading, and above all dialogue 
and conversation. The writing instruction offered to the students is also 
characterized by a broad view of what literacy is about. The study points 
out the value of versatile learning support, where the function, form and 
content of texts, in relation to the learning goals, are made explicit in the 
teaching. An important result is that the functional dimension of writing, 
in particular, favours writing development. On a more general level, the 
study raises the question of which literacy skills can and should be pro-
moted by writing education in the early primary school years. 
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är jag äntligen framme och det har jag många att tacka för. 

Mitt första tack går till den lärare och de elever som ingår i undersök-
ningen. Ni har generöst låtit mig ta del av er skolvardag och gett mig ett 
fantastiskt material. Utan er hade inte den här avhandlingen blivit till!  

De personer som har bidragit med det viktigaste och mest omfattande 
stödet under avhandlingsarbetet är mina handledare. Per Ledin har med 
sina stora kunskaper tålmodigt och med stort engagemang väglett mig 
under hela resans gång. Pelle, tack för dina insiktsfulla kommentarer på 
alla textutkast.  Du har hela tiden trott på avhandlingsprojektet (ibland 
mer än vad jag själv har gjort) och uppmuntrat mig att fortsätta. Jättetack!  
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berg som biträdande handledare. Per, med ditt stora kunnande om skri-
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mot den här avhandlingen. Många av dina kloka kommentarer har hängt 
med under hela resans gång! Tack så mycket! 

Tack till alla doktorandkollegor och seniora forskare i Forskarskolan 
utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik för intressanta semi-
narier och trevlig gemenskap! 

Tack till alla gamla och nuvarande svenskämneskollegor för värdefulla 
synpunkter under seminarier och givande samtal om stort och smått i 
korridor och fikarum. Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till mina gamla 
doktorandvänner, Fredrik Lundström, Eric Borgström och Tomas Svens-
son, som jag har delat extra många skratt och mödor med. Fredrik, tack 
för alla samtal om avhandlingsskrivande, om livet utanför och för alla 
roliga mat- och spelkvällar. Eric, tack för fina samarbeten med både arti-
kelskrivande och undervisning. Det har inte bara varit roligt, utan jag har 
också lärt mig massor av dig. Tomas, din dörr står alltid öppen (både 
bokstavligt och bildligt), och ditt alltid lika glada humör smittar av sig! 
För ditt stöd under avhandlingens slutskede är jag innerligt tacksam. Eric 
och Tomas har också bidragit med ovärderlig hjälp med korrektur under 
de sista kritiska veckorna. Stort tack! 



 

 

Tack till Birgitta Norberg Brorsson, opponent vid mitt slutseminarium. 
Dina konstruktiva kommentarer har varit vägledande för det fortsatta 
arbetet. 

Ett stort tack till Gunvor Nilsson som korrekturläst manuset och varit 
flexibel med textleveranser. Tack Gunvor! 

Greger Andersson, ämnesansvarig för Språkstudier, har varit ett viktigt 
bollplank på plats vid institutionen. Tack Greger! 

Tack till prefekt Ulrika Göransson, proprefekt Jenny Bonnevier och en-
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under alla dessa år kommit med glada tillrop. Det har värmt! 
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betyder allra mest för mig. Tack till Thomas, min make och livskamrat! 
Du har bidragit med kärlek och tålamod i alla lägen, och under en lång 
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1 Inledning 
Den här avhandlingen handlar om skrivundervisning i grundskolans årskurs 
3. Vid denna skolålder förutsätts de flesta elever ha lämnat den allra första 
läs- och skrivinlärningen och de förväntas nu, och i allt högre utsträckning 
under de skolår som följer, både läsa och skriva längre texter inom olika 
genrer och ämnesområden (Taube m.fl. 1999, Chall & Jacobs 2003, Liberg 
2008a).

Den traditionella bilden av yngre elevers läs- och skrivinlärning kan be-
skrivas som huvudsakligen inriktad mot att knäcka och automatisera skrift-
koden. Hur barn lär sig behärska denna grundläggande och mer tekniska 
aspekt av både läsandet och skrivandet är också något som ägnats stor upp-
märksamhet inom forskning. Samtidigt har den fortsatta skrivutvecklingen 
lyfts fram som minst lika viktig att beakta (Liberg 2013). Språkutveckling 
under skoltiden handlar i mångt och mycket om att eleverna med utgångs-
punkt i sitt vardagsspråk ska erövra ett skriftspråksbaserat skolspråk där 
alltmer avancerade mönster för hur texter byggs upp ingår. Det ställer krav 
på välutvecklade sätt att arbeta med texter i undervisningen redan under de 
tidiga skolåren. Det är på denna grund eleverna ska bygga vidare.   

Vikten av goda skriftspråkliga förmågor redan under tidiga skolår har 
också uppmärksammats utbildningspolitiskt. När den lärare och de elever 
som är aktörer i denna avhandling startar sitt arbete höstterminen 2008 har 
nya uppnåendemål med efterföljande nationella prov för grundskolans års-
kurs 3 införts i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk (Skolverket 
2009)1. Dessa mål gör bland annat gällande att elever i slutet av årkurs 3 
ska kunna skriva texter med varierande syften (Skolverket 2009, se vidare 
avsnitt 1.2). I den svenska skoldebatten har på senare år också fokus alltmer 
lagts på mätning av elevers prestationer i internationella tester (PISA2, 
PIRLS3) och nationella prov. Utvidgningen av det svenska nationella prov-
systemet till att också omfatta elever i årskurs 3 är ett led i ett sådant utökat 
fokus på prestationsmätning i skolan. Det är, enligt min mening, inte till-
räckligt att införa mål och att mäta elevers kunskaper och förmågor. Vi 

1 För samma årskurs och vid samma tidpunkt infördes även både mål att uppnå och 
nationella prov i ämnet Matematik.  
2 PISA (Programme for Interantional Student Assesment) mäter 15-åringars prestat-
ioner i matematik, naturkunskap och läsförståelse.  
3 PIRLS (Progress in Internationel Reading Literacy Study) mäter läsfömåga hos ele-
ver i årskurs 4.  
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behöver också kunskaper om vad som händer i klassrummet. Det finns an-
nars en risk för en skoldebatt som inte bygger på en helhetsbild av skolan.   

Vad yngre elever i skolan erbjuds för möjligheter att vidareutveckla sitt 
skrivande vet vi idag inte så mycket om. Grundskolans tidiga skolår hör till 
ett mindre väl beforskat område inom den didaktiskt inriktade skrivforsk-
ningen (Chapman 2006, Skolverket 2007). Forskning om skolskrivande har 
som regel riktat in sig på grundskolans senare år, och framför allt på gym-
nasiet. De senaste åren har dock forskningsfältet utökats med ett antal stu-
dier inriktade mot grundskolans mellanår (t.ex. af Geijerstam 2006, Bergh 
Nestlog 2009, 2012, Sellgren 2011). Denna avhandling är ett led i att till-
godose behovet av kunskap om skrivundervisning i grundskolans tidiga 
skolår. Den handlar i korthet om hur elever och deras lärare i en klass i 
grundskolans årskurs 3 arbetar med olika texter i undervisning som är in-
riktad på skrivande. Vad för slags texter skrivs? Hur ser olika undervis-
ningsförlopp ut? Vilket lärandestöd erbjuds eleverna i samband med olika 
skrivuppgifter? Vad för slags skriv- och textkompetens ges eleverna möjlig-
het att utveckla? 

Nationella styrdokument såsom läroplaner och kursplaner utgör en vik-
tig ram för lärares arbete i och med att de uttrycker det uppdrag lärarna är 
ålagda att utföra. Styrdokumentens innehåll, i synnerhet vad de säger om 
skrivande, är i en studie som denna en viktig utgångspunkt för att förstå de 
övergripande villkor och förutsättningar som lärare arbetar under när de 
utformar sin skrivundervisning. I det närmaste redogör jag därför, med fo-
kus på skrivande, för de styrdokument som var aktuella under tiden för 
undersökningens genomförande, Läroplan för det obligatoriska skolväsen-
det, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt Kursplan för ämnet 
svenska (Skolverket 2000, 2009).  

1.2 Skrivande i styrdokument  
I både läroplanen och kursplanen ges språket en central roll för elevers lä-
rande och utveckling. I läroplanen konstateras att ”[s]pråk, lärande och 
identitetsutveckling är nära förknippade" (Lpo 94:5) och i kursplanen fram-
hålls språkets och språkförmågans betydelse för skolarbetet och det fort-
satta livet (Skolverket 2000). I kursplanen konstateras också att arbetet med 
elevernas språkutveckling är alla skolämnens ansvar men att svenskämnet 
bär huvudansvaret.  

De flesta formuleringar i läroplanen är över lag mycket allmänna. Språk, 
eller mer specifikt skrivande, berörs sällan på ett explicit sätt i läroplanen. 
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Under rubriken Skolans uppdrag står dock att eleverna ska ges ”rika möj-
ligheter att samtala, läsa och skriva” och genom detta ”få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga för-
måga” (Lpo 94:5). Under rubriken Mål att sträva mot nämns inte skrivande 
på ett explicit sätt men flera formuleringar, som exempelvis ”eleven utveck-
lar ett rikt och nyanserat språk” och ”eleven befäster en vana att självstän-
digt formulera ståndpunkter” (Lpo 94:9), går ändå att tolka som att skri-
vandet kan ingå som en del i att tjäna dessa syften. Under rubriken Mål att 
uppnå återfinns en målformulering där skrivande nämns explicit. I detta 
läroplansmål som alltså styr all skolverksamhet konstateras att skolan an-
svarar för ”att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 
svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar 
i tal och skrift” (Lpo 94:10).  

De mål som beskrivs i den kursplan för ämnet svenska som var aktuell 
vid tiden för föreliggande undersökning är uppdelade under två rubriker, 
Mål att sträva mot och Mål att uppnå. Mål att sträva mot anger den riktning 
som undervisningen ska ha. Mål att uppnå beskriver en lägsta nivå för ele-
vers kunskaper i svenska. Bland målen som beskriver undervisningens rikt-
ning står bl.a. att eleven ”genom skrivandet och talet erövrar medel för tän-
kande, lärande, kontakt och påverkan” samt ”utvecklar sin fantasi och lust 
att skapa med hjälp av språket” (Skolverket 2000:97). Under samma rubrik 
betonas också mer formella kunskaper, som t.ex. ”att eleven genom eget 
skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 
strukturer i språket”. Vidare nämns att eleverna ska utveckla en "läslig 
handstil" samt förmågan "att kunna använda datorn som hjälpmedel" 
(ibid:97). Här står också att eleverna inom ramen för svenskämnet ska ges 
möjlighet att utveckla sin förmåga att ”bearbeta texter efter andras råd och 
värdering” (ibid:97). 

När det gäller skrivande och utveckling av en text- eller genrerepertoar 
under grundskoleåren framgår av uppnåendemålen att elever i slutet av det 
femte skolåret ska "kunna producera texter med olika syften som redskap 
för lärande och kommunikation" (Skolverket 2000:99). I slutet av det ni-
onde skolåret ska eleverna för betyget godkänd bl.a. "kunna skriva olika 
sorters texter så att innehållet framgår tydligt" (Skolverket 2000:100). Det 
preciseras dock inte vidare vad för slags texter som det är önskvärt att ele-
verna behärskar under dessa skolår. Det framgår däremot av kursplanen att 
de tidiga skolåren inte enbart ska ägnas åt berättande och beskrivande tex-
ter, och att diskursiva texter ska fokuseras först under senare skolår. Det 
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här uttrycks på följande sätt under rubriken Ämnets karaktär och uppbygg-
nad:   

 

Det går inte att hitta en jämnt växande utveckling genom skolåren som in-
nebär att små barn berättar och beskriver, medan äldre elever kan se sam-
manhang, utreda och argumentera. Redan det lilla barnet argumenterar och 
diskuterar, och tonåringen har inte upphört att berätta och fantisera, men de 
gör det på olika sätt (Skolverket 2000:97f.). 

 
Vad för slags texter elever i årskurs 3 förväntas behärska i sitt skrivande 
framgår av de nya uppnåendemål som infördes i kursplanen år 2008 (Skol-
verket 2009). Målen för ämnet Svenska och Svenska som andraspråk för 
årskurs 3 är uppdelade i tre områden: tal och samtal, läsning samt skrivning. 
Beträffande skrivande ställs dels vissa grundläggande formkrav, dels krav 
om att eleverna ska kunna skriva olika typer av texter. Vad gäller det först-
nämnda så ska eleverna kunna ”stava ord som eleven själv ofta använder i 
skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter” (Skolverket 
2009:30)4. Eleverna ska också kunna hantera grundläggande interpunkt-
ionsregler såsom punkt, stor bokstav och frågetecken. Att vid denna ålder 
också ha utvecklat en läslig handstil är ytterligare ett mål som kan föras till 
formkraven.  

Kravet om att eleverna ska kunna skriva olika typer av texter preciseras 
i två punkter. För det första ska eleverna kunna skriva ”berättande texter 
med tydlig handling” (Skolverket 2009:30). Målet preciseras ytterligare i 
Skolverkets kommentarmaterial. Här står att ”eleven ska i en kronologisk 
ordning kunna återge ett händelseförlopp” (Skolverket 2009:51). För det 
andra ska eleverna kunna skriva ”enkla och elevnära faktatexter och in-
struktioner där innehållet klart framgår” (Skolverket 2009:30). För fakta-
texterna handlar det om att kunna beskriva ett innehåll ur olika aspekter 

                                                      
4 Begreppet elevnära texter beskrivs i kommentarmaterialet i relation till läsmålen 
och avser där "texter som eleven har erfarenhet av och möter på fritiden i hemmet 
och skolan" och som är anpassade efter ”elevens behov, förutsättningar, utveckl-
ingsmöjligheter och intressen” samt ”kopplade till elevens kulturella och sociala vill-
kor (Skolverket 2009:48). I kommentarmaterialet tydliggörs också att vad som avses 
med vanligt förekommande ord kan variera beroende på elevernas bakgrund, intres-
sen och förkunskaper. 
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”som då anger strukturen i texten” (Skolverket 2009:51). Vad gäller in-
struktionerna handlar det om att återge ett handlingsförlopp ”där det klart 
framgår i vilken ordning varje del ska utföras” (s. 51).  

Som synes skiljer sig målen för årskurs 3 från målen i de senare årskur-
serna genom att specificera vissa textmönster. Skrivande blir på så sätt i 
uppnåendemålen ett antal basfärdigheter som ska behärskas. Strävansmå-
len, som beskriver den inriktning som undervisningen som helhet ska ha, 
uttrycker dock, som framgått ovan, en syn på språket som medel för t.ex. 
kommunikation, tänkande och kreativitet. I den nationella utvärderingen 
av elevers skrivförmåga, som görs på uppdrag av Skolverket i form av ett 
nationellt prov, är det emellertid uppfyllelsen av uppnåendemålen som de-
finierar om en elev i slutet på årskurs 3 uppfyllt en förväntad skrivförmåga5.   

Sammanfattningsvis kan man säga att kursplanen förespråkar en varie-
rad och funktionell språkanvändning där eleverna får använda skrivandet 
för olika syften i meningsfulla sammanhang och genom detta ges möjlighet 
att erövra en bred och funktionell skrivkompetens (jfr Anward 1983, Tele-
man 1991). De uppnåendemål för årskurs 3 som infördes år 2008 i 2000-
års kursplan för ämnet Svenska och Svenska som andraspråk visar en ökad 
betoning av uppnådda (skrift)språkliga förmågor redan under tidiga skolår. 
Vidare kan man konstatera att framlyftandet av de texttyper som eleverna 
ska behärska i skrivandet mot slutet av tredje skolåret innebär att skrivande 
som ett antal basfärdigheter framträder tydligt för de yngre skolåren.  

Relationen mellan styrdokumenten och undervisningspraktiken är inte 
direkt och okomplicerad. Styrdokumenten ger inga specifika anvisningar 
om hur undervisningen ska genomföras och lämnar således relativ stor fri-
het åt enskilda skolor och lärare att tolka hur olika mål ska omsättas i pe-
dagogisk praktik. I föreliggande avhandling ges ett exempel på hur det kan 
gå till när det gäller arbetet med skrivande i grundskolans årskurs 3. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av de ökade krav på varierad skriftproduktion via nya nat-
ionellt uppsatta mål, och den svårighetsökning vad gäller både läs- och 
skrivuppgifter under de mellanår som följer, är det övergripande syftet med 
denna avhandling att öka kunskapen om skrivundervisning i grundskolans 

                                                      
5 Det nationella provet i årskurs 3 bedömer elevers prestationer i ämnet svenska och 
i ämnet matematik. Utöver skrivande mäts även tala/samtal och läsning i provets 
svenskdel.  
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årskurs 3. Mer specifikt är syftet att undersöka skrivundervisning under ar-
betet med fyra skrivprojekt i ett klassrum. Detta görs genom att hela under-
visningsförlopp, och de elevtexter som dessa resulterar i, studeras. Avhand-
lingen positionerar sig inom det skrivdidaktiska fältet. Centrala för under-
sökningen är de didaktiska huvudfrågorna vad (innehållet) och hur (genom-
förandet), vilka tillsammans med varför (motivet), representerar de val lä-
rare står inför när undervisningssituationer ska konstrueras (se t.ex. Uljens 
1997). Fokus i avhandlingen är på hur undervisningen genomförs och på 
det lärandestöd som eleverna erbjuds. Den didaktiska hur-frågan ges där-
med ett särskilt utrymme. Det innebär också att studien i första hand intar 
ett lärarperspektiv på undervisningsverksamheten.  

Till varje studerat skrivprojekt, som i avhandlingen tilldelats var sitt ana-
lyskapitel, ställs följande frågor: 
 

1. Vad för slags skrivuppgifter möter eleverna inom ramen för de un-
dersökta skrivprojekten? 

2. Vilka läs-, skriv-, och samtalsaktiviteter med koppling till skrivpro-
jektens måltexter engageras eleverna i?   

3. Vilka textdimensioner (form, funktion och innehåll) lyfts särskilt 
fram under olika skrivprojekt? 

4. Hur ser de texter ut som eleverna skriver och vilka textaktiviteter 
omfattar de? 

5. Hur kan man beskriva relationen mellan de texter som eleverna 
skriver och det lärandestöd som undervisningen erbjuder? 

 

1.4 Disposition 
Avhandlingen består av 9 kapitel. I detta första kapitel har jag presenterat 
utgångspunkter och motiv för avhandlingens relevans, vilket följts av en 
syftesbeskrivning. Kapitel 2 ger en forskningsbakgrund där jag inledningsvis 
redogör för avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Därefter behandlas 
teoretiska perspektiv på skrivande, vilka är centrala för min förståelse av de 
undersökta skrivprojekten. För att placera min avhandling i ett forsknings-
sammanhang avslutas forskningsbakgrunden med att tidigare forskning 
som kan relateras till denna studie presenteras. Kapitel 3 beskriver och pre-
senterar undersökningens genomförande och material. I kapitel 4 redogör 
jag för avhandlingens analytiska ingångar. Kapitel 5-8 är resultatkapitel där 
de undersökta skrivprojekten har tilldelats varsitt kapitel. Resultatkapitlen 
följer i den ordning som skrivprojekten genomfördes i klassen under läsåret. 
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De är alla disponerade så att jag inledningsvis presenterar analysen av 
undervisningen för att sedan redovisa elevtextanalysen. Varje resultatkapi-
tel avslutas med en sammanfattande diskussion. Kapitel 9 utgörs av en av-
slutande sammanfattande diskussion där studiens resultat i sin helhet lyfts 
fram och diskuteras i en vidare skolkontext.  
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2 Forskningsbakgrund 
Forskningsbakgrunden behandlar teoretiska perspektiv och tidigare forsk-
ning. Den är uppdelad i tre delar. Den första delen (2.1) presenterar avhand-
lingens teoretiska utgångspunkter. I den andra delen (2.2) presenteras teo-
retiska perspektiv på skrivande och skrivundervisning. Här beskrivs olika 
synsätt på skrivande och de skrivpedagogiska konsekvenser som följer av 
dem. Dessa ser jag som centrala både som bakgrund för min undersökning 
och för min förståelse av den undervisningsverksamhet som undersöks. I 
kapitlets sista del (2.3) presenteras tidigare forskning om skolskrivande med 
relevans för denna undersökning. Främst beskrivs svensk forskning om 
skrivundervisning och yngre elevers skrivande.  

2.1 Perspektiv på lärande och text  
I föreliggande avhandling undersöks en verksamhet som syftar till att ele-
verna ska lära sig att skriva. En övergripande utgångspunkt för undersök-
ningen är ett sociokulturellt perspektiv där lärande ses som situerat i sociala 
praktiker och som något som sker genom interaktion. I avhandlingen un-
dersöks också de elevtexter som kommer till inom ramen för den studerade 
undervisningen. Den teoretiska grund som avhandlingen vilar på är en dia-
logisk syn på text och skrivande där relationen mellan individ och kontext 
särskilt betonas. De två perspektiven som beskrivs i det följande är förenliga 
på så vis att de ser språk och språkutveckling som kommunikativa verk-
samheter situerade i en praktik och vidare kontext. 

2.1.1 Det sociokulturella perspektivet  
Ett grundläggande antagande inom det sociokulturella perspektivet är att 
allt mänskligt handlande får sin mening och blir begriplig genom sin kontext 
(Wertsch 1991, 1998, Säljö 2000). Våra handlingar ses här som situerade i 
sociala praktiker vilka i sin tur är inbäddade i ett vidare kulturellt och hi-
storiskt sammanhang. För att förstå mänskliga handlingar, såsom att skriva 
en elevtext, räcker det alltså inte med att enbart undersöka textprodukten 
utan denna måste förstås mot bakgrund av den sociala praktik som den är 
en del av: 

  

Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individer handlar med 
utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man 
medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör 
möjligt i en viss verksamhet. Detta är den grundläggande analysenheten i en 
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sociokulturell tradition; handlingar och praktiker konstituerar varandra 
(Säljö 2000:128) 

 
En annan grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att de kultu-
rella redskap genom vilka vår verklighet förmedlas eller medieras bidrar till 
att prägla vår föreställning om världen (Säljö 2000:81). Med kulturella, el-
ler medierande, redskap avses här alla de resurser, både fysiska (t.ex. en 
penna) och intellektuella (eller språkliga), som vi har tillgång till och som vi 
använder för att förstå och agera i och med vår omvärld. Även dessa är 
situerade och ”utgör integrerade delar av våra sociala praktiker” (Säljö, 
2000:81). Olika typer av texter eller genrer kan ses som medierande red-
skap, såsom exempelvis berättelsen eller matreceptet, och som vi behöver 
lära oss att använda för att delta i olika praktiker (Blåsjö 2004:31). För att 
delta i en social praktik måste man alltså lära sig använda de redskap som 
där används och olika redskap möjliggör i sin tur olika sorters tänkande 
och handlande. Att lära blir alltså inom detta perspektiv ”en fråga om hur 
vi tillägnar oss de redskap för att tänka och utföra praktiska projekt som är 
delar av vår kultur och omgivning (Säljö 2000:21).  

Vygotsky (1986) var särskilt intresserad av hur språket medierar världen 
för oss. Språket, som inom sociokulturell teori ofta lyfts fram som männi-
skans mest centrala intellektuella redskap, beskrivs av Vygotsky som länken 
mellan den yttre kommunikationen och det inre tänkandet. Förhållandet 
mellan språk och tanke beskrivs som dialektiskt: språket fungerar inte en-
bart som ett uttryck för tanken utan är också en förutsättning för den 
(Vygotsky 1986:218). Ett av Vygotskys främsta utvecklingsteoretiska bi-
drag är hans förståelse av hur så kallade högre mentala funktioner, såsom 
tänkande och språk, uppstår och utvecklas. Mental aktivitet utvecklas ge-
nom social aktivitet hävdar Vygotsky (1986:57) dvs. kognitiva funktioner 
utvecklas i interaktion med omgivningen för att sedan uppstå på ett indivi-
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duellt plan. Detta innebär att kognitiv utveckling sker genom att medier-
ande redskap i den sociala omgivningen internaliseras6. Hos Vygotsky blir 
alltså skrivande ett exempel på hur kognitiv utveckling sker genom medie-
ring, en utveckling som inte sker automatisk utan förutsätter social sam-
varo. I skolan befinner sig lärare och elever i social interaktion och de hand-
lingar som där utförs, vad som görs, sägs och skrivs, blir utifrån detta syn-
sätt centrala att studera för att förstå möjligheter för lärande. 

När det gäller skrivande i skolsammanhang pekar Vygotsky (1978:116–
119) på kontextens betydelse för elevens motivation att lära sig att skriva. 
Eleven behöver känna ett behov av att skriva och för detta bör skrivandet 
inte betraktas som en kognitiv färdighet utan som en social aktivitet. Skri-
vandet bör också försiggå i ett så autentiskt sammanhang som möjligt. 
Dessa punkter sammanfattar Vygotsky (1978:119) så:  
 

If we wished to summarize all these practical requirements and express them 
as a single one, we could say that children should be taught written language, 
and not just the writing of letters. 

 
En teori som fått betydelse för pedagogisk praktik är Vygotskys tankar om 
den närmaste utvecklingszonen7. Enligt Vygotsky sker lärande när en individ i 
samarbete med andra mer kunniga, eller det han kallar ”collaboration with 
more capable peers” (1978:86), utför uppgifter som individen inte klarar att ut-
föra självständigt, dvs. sådana uppgifter som befinner sig inom den närmaste ut- 

                                                      
6 Wertsch (1998:46ff.) som har byggt vidare på Vygotskys teorier beskriver interna-
liseringsprocessen i termer av bemästrande och appropriering där det förra innebär 
att individen vet hur ett visst redskap ska användas (”knowing how”) medan det 
senare innebär att individen också har gjort det redskapet till sitt eget. Appropriering 
är ett begrepp med rötter i Michail Bakhtins dialogiska språksyn (se avsnitt 2.1.2), 
mer specifikt hans resonemang om att göra den andres ord till sitt eget (Bakhtin 
1981:293). Detta blir tydligt i Wertschs (1998:53) beskrivning av appropriering som 
följande: [...] the process is one of taking something that belongs to others and mak-
ing it one’s own”. Enligt Wertsch är det inte alltid som individen når appropriering 
utan denne kan stanna vid ett stadium av bemästrande vilket kan ha att göra med 
aspekter såsom motivation, förhållningssätt eller känsla av samhörighet med den 
grupp där ett visst redskap används. 
7 På engelska Zone of proximal development.  
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vecklingszonen. För att nå ut i den närmaste utvecklingszonen måste indi-
viden dels ställas inför uppgifter som är utmanande, dels ges stöd genom att 
utföra dessa i samarbete med mer kunniga. En pedagogisk konsekvens av 
denna teori är elevaktivitet och en undervisning som ger stöd anpassad efter 
elevernas individuella utvecklingspotentialer.  

Tankarna om den närmaste utvecklingszonen är tätt sammankopplad 
med termen ”scaffold”, på svenska stöd, stödstruktur eller stötta, som lan-
serats av Wood, Bruner & Ross (1976). Just begreppet stöd (som används 
synonymt med lärandestöd) är återkommande i föreliggande avhandling 
och förtjänar därför en något mer noggrann utredning. Bruner m.fl. (1976) 
studerade hur vuxna på olika sätt stöttade barn att lösa olika problem. Det 
som kännetecknade stödet var den vuxnes försök att få barnet att bli intres-
serad av att lösa problemet, reducera antalet möjliga lösningar samt demon-
strera möjliga lösningar (s. 86). Maybin, Mercer och Steirer (1992) tydlig-
gör vad som kännetecknar begreppet stöd genom att skilja det från hjälp. 
Det sistnämnda avser hjälp för stunden, exempelvis när en elev i klassrum-
met frågar hur ett ord stavas och läraren stavar ordet. Stöd är istället en 
form av assistans som syftar till att göra det möjligt för eleven att förstå och 
senare på egen hand kunna komma fram till lösningen på en viss uppgift 
(Maybin, Mercer & Steirer 1992:186)8. Ett exempel från föreliggande av-
handling som illustrerar vad som kännetecknar begreppet stöd är när lära-
ren vid ett tillfälle ger eleven Erika strategier för hur hon kan komma fram 
till var hon ska sätta ut punkter i sin text (se exempel 5.11). Istället för att 
tala om var punkterna ska sättas ut, vilket skulle kunna beskrivas som hjälp 
med Maybins m.fl. (1992) termer, läser läraren Erikas text högt med pauser 
så att Erika själv ska höra var det kan tänkas vara lämpligt att sätta punkt. 
På så vis erbjuds Erika stöd för hur hon kan tänka eller göra när hon skriver 
på egen hand. 

Också Hammond och Gibbons (2001) har utvecklat begreppet stöd och 
talar om det i termer av olika nivåer, macrolevel scaffolding och microlevel 
scaffolding (s. 6). Stöd på makronivå rör exempelvis sådant som övergri-
pande undervisningsupplägg och arbetsformer (design of the classroom pro-
gram). Att låta elever skriva texter i par eller grupp är ett exempel på stöd-
struktur på makronivå, eftersom eleverna kan utnyttja varandras kunskaper 
för att lösa skrivuppgiften. Ett annat exempel är att låta skrivandet föregås 

                                                      
8 Jfr Dysthe (1996:243) som skiljer mellan dessa två typer av assistans som monolo-
giska respektive dialogiska former av stöd. 
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av läsning av modelltexter. Stöd på mikronivå rör istället den konkreta in-
teraktionen mellan elever eller mellan elever och lärare i ett klassrum. 
Undersökningen i föreliggande avhandling rymmer båda dessa former av 
stöd då intresset riktas mot hur hela undervisningsförlopp byggs upp och 
den interaktion som pågår under olika samtal.  

2.1.2 Text och kontext 
Den övergripande syn på text som intas i denna avhandling är att texter inte 
enbart kan definieras utifrån strukturer utan måste förstås i ett socialt me-
ningsutbyte människor emellan. Denna textsyn har sin grund i den ryske 
litteraturteoretikern och språk- och kulturfilosofen Michail Bachtins (1895-
1975) tankar om språkets sociala dimension och relationen mellan individ 
och kontext. Hos Bachtin (1997) är begreppet yttrande centralt. Ett ytt-
rande är enligt Bakhtin, till skillnad från den grammatiska satsen, ingen 
konventionell enhet utan en autentisk och kommunikativ. Det innebär att 
dess gränser bestäms vid byte av talsubjekt, dvs. när nästa tar vid: "vid dess 
början finns andras yttranden, efter dess avslutning finns andras svarande 
yttranden" (s. 213). Ett yttrande är alltså något som går att svara på och 
kan vara alltifrån ett ”hej”, en replik i ett samtal eller en vetenskaplig av-
handling. Yttrandet som kommunikativ enhet hänger nära samman med en 
annan egenskap hos yttrandet, nämligen dess finalitet, eller innehållsliga 
fullständighet, som infinner sig ”då den talande sagt (eller skrivit) allt det 
han i ett visst ögonblick eller under vissa omständigheter ville säga”(s. 217). 

Ett annat viktigt kännetecken hos yttrandet är att det ingår i en oupphör-
lig dialogisk kedja av andra yttranden:  

Varje konkret yttrande är en länk i kedjan av talkommunikation inom en 
viss sfär. […]. Varje yttrande är fullt av återklanger och gensvar från andra 
yttranden, med vilka det är förbundet genom talkommunikationssfärens ge-
menskap. Varje yttrande måste framför allt betraktas som ett svar på de fö-
regående yttrandena inom en given sfär (ordet svar förstår vi här i dess vid-
aste mening): det vederlägger dem, bekräftar och kompletterar dem, stödjer 
sig på dem, förutsätter att de är bekanta, räknar på något vis med dem (Bach-
tin 1997:231). 

Yttranden, eller texter, såväl muntliga som skriftliga, betraktas inte som 
isolerade enheter som uppstår ur ett vakuum. De pekar bakåt, är responsiva 
och måste alltid förstås i relation till tidigare yttranden. De pekar samtidigt 
framåt. Alla yttranden är riktade eller adresserade och vår uppfattning om 
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adressaten påverkar hur vi väljer att utforma våra yttranden: ”yttrandet 
konstrueras från första början med hänsyn till de möjliga svarande reakt-
ionerna” (Bachtin 1997:234). Det är mot den här fonden av yttrandens rikt-
ning framåt och bakåt som jag väljer att förstå de elevtexter och den inter-
aktion som pågår i den undervisning som undersöks i denna avhandling. 
Eleverna möter muntliga och skriftliga yttranden i undervisningen och de 
texter som de skriver betraktas som yttranden som på något sätt responde-
rar på undervisningen.  

Yttranden pekar inte enbart bakåt och framåt i en yttrandekedja utan 
relaterar även till kulturellt och historiskt givna yttrandeformer. Med be-
greppet talgenre beskriver Bachtin (1997:203) hur det inom olika kontexter, 
eller kommunikationssfärer som är det begrepp han använder, skapas en 
viss stabilitet i ett yttrandes gestaltning, dvs. i dess uppbyggnad, innehåll 
och stil. Talgenrerna ska enligt Bachtin inte förstås som statiska, oföränder-
liga och tvingande och inte heller ska yttranden förstås som identiska upp-
repningar av givna yttrandeformer. Talgenrer är kommunikativa resurser 
som vi utnyttjar på kreativa sätt och som vi inte kan vara utan för att förstå 
och bli förstådda i vår kommunikation med andra: 
 

Om talgenrerna inte existerade eller om vi inte behärskade dem, om vi skulle 
vara tvungna att skapa dem på nytt i talprocessen, att fritt och för första 
gången konstruera varje yttrande, då skulle talkommunikationen 
vara nästan omöjlig (Bachtin 1997:220). 
 

Vi tillägnar oss talgenrerna, menar Bachtin, på ungefär samma sätt som vi 
tillägnar oss ordförrådet och den grammatiska strukturen i vårt språk dvs. 
genom interaktion med människor i vår omgivning. Det är alltså i konkreta 
situationer som vi erövrar genrekonventioner, liksom de språkliga former 
som är förbundna med dessa. Med utgångspunkt i Bachtin definierar Smidt 
(2004:26f.) genrer som ”kulturelt og historisk skapte mønster for måter å 
snakke og være på som vi ikke kan klare oss uten, innvevde som de er i de 
sosiale sammenhengene vi ferdes i”. Smidt betonar det dynamiska i genre-
begreppet eftersom genrer är i ständig förändring.  

Intertextualitet är ett begrepp som ofta används för att illustrera det för-
hållande att texter alltid är relaterade till tidigare och framtida texter (se 
t.ex. Ajagán-Lester m.fl. 2003). Begreppet fångar, enkelt uttryckt, det sätt 
på vilket texter påverkar och påverkas av varandra och hur det kommer till 
uttryck i texten (se t.ex. Ledin 1997). Ett annat begrepp som ligger nära det 
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förra är rekontextualisering (Linell 1998) som också tar fasta på interakt-
ionen mellan texter, men som tydliggör hur texter (eller delar av dem) som 
vandrar mellan olika kontexter bär med sig spår av olika kommunikations-
situationer.  

En dialogisk syn på text ligger också till grund för den textteori som ut-
vecklats av Berge (t.ex. Berge 2008, 2013, se även Ledin 2013). Texter de-
finieras här som följande: 
 

Tekster er yttringer som deltakerne i en viss kultur gir en spesielt avgrenset 
status eller verdi, der det i kulturen er utviklet tekstnormer som avgjør hvilke 
ytringer som gis tekstverdi, og hvordan slike tekster ordnes (Berge 2008:44). 

 
En text är alltså för det första är ett yttrande. Med yttrande avses här en 
kommunikativ avsiktlig handling från någon, riktad till någon (eller några 
andra) i en specifik situation (Berge 2013:75). Det är en viktig utgångspunkt 
i denna textdefinition då texter med ett sådant synsätt inte enbart ses som 
en realisering av en given struktur utan som sociala målorienterade hand-
lingar människor emellan (se Ledin 2013:15, jfr Bachtins adressivitet). Att 
förstå de elevtexter som undersöks i denna avhandling som yttranden och 
inte enbart som realiseringar av givna strukturer öppnar för en förståelse 
för vad eleven genom sin text gör snarare än vad denne eventuellt inte gör.  

Alla texter är alltså yttranden men av citatet framgår att alla yttranden 
inte nödvändigtvis förstås som texter i alla sammanhang. Texter är yttran-
den som deltagare i en kulturell gemenskap – eller textkultur – värderar eller 
tillskriver status som text. Detta textvärde kan ta sig uttryck på olika sätt, 
exempelvis genom att texten används. Det faktum att vissa typer av texter 
lyfts fram och görs till föremål för ett arbete inom ramen för den undervis-
ning som undersöks i föreliggande avhandling kan tolkas som att de getts 
ett särskilt värde i den textkultur som lågstadiet utgör. Vad som är en text 
är alltså något normativt bestämt av deltagare i en kultur som delar gemen-
samma normer för hur sådana texter ska se ut. Texter blir med detta synsätt 
kulturella redskap som individen behöver erövra för att bli en fullvärdig 
deltagare i en viss gemenskap. Skolans olika ämnen kan enligt Berge (2005a) 
förstås som olika textkulturer med vissa textnormer och genrer knutna till 
sig. För att få deltagarstatus i skolans olika ämneskulturer innebär alltså att 
man som elev behöver tillägna sig och visa att man kan leva upp till speci-
fika textkrav (jfr af Geijerstam 2006:164f.).  
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2.2  Skrivande och skrivundervisning 
En central skrivpedagogisk fråga är hur elever bäst utvecklar sitt skrivande. 
Uppfattningar i denna fråga varierar och har varierat under olika decennier 
(Hoel 1997). Frågan är inte oproblematisk och dess skilda svar kan tänkas 
lyfta fram olika delar i det komplexa skrivkunnandet, vilka i sin tur i grun-
den bygger på en syn på vad skrivande är och bör vara.  

Det finns flera översikter över olika skriv(pedagogiska)teorier. Hoel 
(1997) redogör exempelvis för olika skrivinriktningar utifrån en övergri-
pande uppdelning mellan innoverretta och utoverretta dvs. kognitivt och 
och socialt inriktade skrivteorier. Hyland (2002) delar in skrivforskning och 
det skrivpedagogiska fältet i tre huvudinriktningar: text- skribent- och läsa-
rorienterade (se även Blåsjö 2010)9. En ingående beskrivning ger Ivanič 
(2004) som talar om sex olika skrivdiskurser, vilka jag utgår ifrån i min 
beskrivning av olika synsätt på skrivande i det följande.  

Med utgångspunkt i Gee (1996) definierar Ivanič  (2004:224) en 
skrivdiskurs som “constellations of beliefs about writing, beliefs about 
learning to write, ways of talking about writing, and the sorts of approaches 
to teaching and assessment which are likely to be associated with these be-
liefs”10. Grunden för olika föreställningar och sätt att tala om skrivande, 
och de konsekvenser för undervisning och bedömning som dessa medför, är 
olika sätt att se på språk. Ivanič (2004) utgår från en syn på språk som 
bestående av fyra lager, det hon kallar "a multi-layered view of language" 
(s. 223). Texten utgör det innersta lagret som sedan omsluts av en (kognitiv 
och yttre/praktisk) process, språkhändelsen och slutligen den sociokultu-
rella och politiska kontexten11. De olika skrivdiskurserna utgår antingen 
renodlat från ett av dessa lager eller en blandning av dem. Detta ger sex 
diskurser med fokus på antingen färdigheter, kreativitet, processer, genrer, 
sociala praktiker eller den sociopolitiska kontexten. Skrivdiskurserna besk-
rivs i avsnitt 2.2.1–2.2.3 där jag har valt att dela in dem efter olika fokus, 

9 Se även Ongstad (2002) som mer specifikt beskriver inriktningar och trender inom 
norsk skrivforskning. 
10 Diskurs är inte ett enhetligt utan begrepp. Det utgör inte heller ett centralt begrepp 
i denna avhandling varför jag inte redogör för olika begreppsförståelser. Ivanič def-
inition utgår som nämnts från Gee (1996:131): ”a socially accepted association 
among ways of using language, other symbolic expressions, and ’artifacts’, of think-
ing, feeling, believing, valuing, and of acting which can be used to identify oneself 
as a member of a socially meaningful group […]”.  
11 Språksynen är inspirerad av på Faircloughs (1989:25, 1992:73) språkmodell. 
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texten, individen och kontexten12. Beskrivningen kompletteras med forsk-
ning som kan knytas till de aktuella diskurserna.   

Det bör påpekas att skrivdiskurserna är teoretiska konstruktioner som 
inte nödvändigtvis kommer till uttryck i sin renodlade form i praktiken 
(Ivanič 2004:227f.). Praktiken är dynamisk och flexibel vilket gör att flera 
diskurser kan komma till uttryck i ett och samma klassrum, eller kanske till 
och med under ett och samma undervisningsmoment. Ändå kan synen på 
skrivundervisningens innehåll och syfte i en specifik undervisningskontext 
leda till att en skrivdiskurs prioriteras framför en annan (Holmberg & Wir-
denäs 2010, jfr Randahl 2011).  

I sin diskussion av de olika skrivdiskurserna lyfter Ivanič (2004:240–242) 
fram betydelsen av att som lärare vara medveten om olika synsätt på skri-
vande. Liberg (2009:16, 19) framhåller i detta sammanhang vikten av att 
som lärare vara en didaktisk medveten väljare. Ivanič betonar särskilt vikten 
av en undervisning baserad på en helhetssyn på skrivande där de olika skriv-
diskurserna ges en plats.  

2.2.1 Diskurser med fokus på texten 
Till de synsätt som fokuserar på texten, hör de som Ivanič kallar färdighets-
diskursen och genrediskursen. Inom det förra råder en mycket snäv syn på 
skrivande. Att kunna skriva begränsas till behärskning av skrivkoden och 
grundläggande grammatiska regler på ord- och satsnivå. Med en sådan syn 
blir skrivande synonymt med ren färdighetsträning13. Denna syn domine-
rade fram till 70- talet och ledde också till att skrivforskning och textforsk-
ning i stort sett motsvarade varandra (Hoel 1997)14. Att denna syn varit 
starkt levande i den svenska skolkontexten vittnar Skolverkets (2007) över-
sikt över forskning om läs- och skrivundervisning om. Liknande beskriv-
ningar av låg- och mellanstadiets läs- och skrivpraktik ges även i avhand-
lingar utgivna under senare år (t.ex. Skoog 2012, Schmidt 2013, jfr Randahl 
2011). 

                                                      
12 Indelningen liknar därmed i stort Hylands (2005) indelning av skrivforskningsfäl-
tet i textorienterade, skribentorienterade och läsarorienterade inriktningar.  
13 Jfr separerande undervisning hos Langer (2002:13). 
14 Ongstad (2002:357–358) kallar denna period för formalismens tid. Den tidpunkt 
som här anges är endast ungefärlig och riktgivande då informationen om exakt när 
den fått fäste varierar. 
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En väsentlig skillnad mellan färdighetsdiskursen och genrediskursen är 
att i den senare knyts skrivandet till skrivhändelsen. Benämningen ”genre-
diskurs” syftar på den australiensiska genrepedagogiken, som ofta också 
går under benämningarna Sydneyskolan, Genreskolan eller SFL-pedagogik 
(se t.ex. Rothery 1996, Martin 2001b, Hedeboe & Polias 2008, Gibbons 
2006, se vidare avsnitt 2.2.4). Att lära sig skriva innebär här att lära sig 
behärska karaktäristiska drag typiska för olika genrer med olika syften. Ex-
empel på sådana genrer är instruerande, berättande eller argumenterande. 
Centralt i undervisningen blir att explicitgöra hur dessa är uppbyggda till 
sin form och vilka syften man kan uppnå med dem. Genrer förstås här som 
uppbyggda av ett antal steg, dvs. funktionella textenheter på makronivå, 
som bidrar till att textens övergripande sociala syfte uppnås. De genrespe-
cifika stegen realiseras i sin tur av en viss lexikogrammatik. Genre motsva-
rar alltså här det som man ofta refererar till som texttyper eller framställ-
ningsformer (Ledin 1999a:19ff.) eller textaktiviteter (Holmberg 2010a) 15.  

2.2.2 Diskurser med fokus på individen 
Ett annat sätt att se på skrivande är att lyfta fram individen vilket görs inom 
det som Ivanič benämner kreativitetsdiskursen och processdiskursen. En 
skillnad mellan dessa två diskurser är att i den förra finns ett större fokus 
på textprodukten, främst på dess innehållssida. I den senare står, vilket 
framgår av benämningen, själva skrivprocessen i fokus.  

Inom kreativitetsdiskursen betraktas skrivandet som "the creative act of 
an author, with no social function other than that of interesting or enter-
taining a reader" (Ivanič 2004:229). Förgrundsgestalter inom denna syn är 
Britton (1970) och Elbow (1998) vilka står för den s.k. expressiva skrivin-
riktningen. Inom denna inriktning betonas att eleverna ska ges tillfälle att 
skriva mycket, utan krav på skrivregler, form och struktur. Skrivandet i sig 
utvecklar skrivförmågan, eller som Hertzberg (2001:98) uttrycker det: ”be-
visshet om form kommer som et biprodukt av arbeid med innholdet”. Skri-
vandet ses här som ett uttryck för en personlig röst. Elbow (1998:287) skri-
ver att ”[w]riting with no voice is dead, mechanical, faceless” och han upp-
muntrar istället till ett skrivande som lyckas fånga ”the sound of an indi-
vidual on the page”. Skrivutveckling anses utgå från ett personligt språk och 
därför blir fri skrivning med olika typer av berättande dominerande (Hertz-
berg 2006). En konsekvens av detta synsätt blir enligt Hoel (1997:8) att 

15 Genrebegreppet är ett problematiskt och omdiskuterat begrepp. För en översikt 
över olika genrebegrepp inom språkvetenskap se t.ex. Ledin (2001). 
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"skriving kan laerast, men ikkje undervisast i". Lärarens uppgift blir främst 
att organisera skrivprocessen och stimulera och uppmuntra ett skrivflöde. 
Elbow (1998) lyfter dock även fram vikten av respons och redigering i en 
senare fas i skrivandet.  

Skrivinriktningen har kritiserats för dess romantiska och elitistiska syn, 
inte minst av förespråkare för genrepedagogiken (se t.ex. Rothery 1996). 
Hertzberg (2006:305) sammanfattar kritiken och menar att den "rör sig om 
den oproportionerligt stora vikten som läggs vid fri skrivning, om jakten på 
den personliga rösten och tron på att formen kommer av sig själv”. 

Inom processdiskursen betonas dels en inre kognitiv process, där skrivan-
det ses som ett redskap att få syn på och formulera sina tankar, dels en yttre 
praktisk process som rör själva skrivhändelsen. De didaktiska konsekven-
serna av detta är en undervisning med fokus på hela skrivprocessen och inte 
bara själva slutprodukten. Översatt i konkret pedagogisk praktik innebär 
det en skrivundervisning med fokus på att skapa idéer, samla stoff, planera, 
disponera, återkoppla och revidera. 

Denna syn har sina rötter i kognitiv psykologi och studier av de inre men-
tala processer som pågår under ett skrivande gjorda av bl.a. Flower och 
Hayes (t.ex. 1981). Utifrån analyser av bland annat så kallade “tänk-högt-
protokoll” konstaterar dessa forskare att skrivande är en komplex rekursiv 
process som innefattar ett antal huvudprocesser (planering av tankar och 
ideer, översättning av dessa till skrift och granskning) vilka i sin tur inrym-
mer en rad delprocesser (Flower & Hayes 1981:372ff.).  

Synen på skrivande som process har sedan 1980-talet fått ett stort ge-
nomslag i skolans skrivundervisning både i och utanför Sverige (Hyland 
2002, Ivanič 2004). Enligt Hertzberg (2001:98) är denna skrivmodell inte 
en enhetlig skrivpedagogik utan ”spenner over en skala med en expressiv, 
individorientert pedagogikk på den ene siden og en mer strukturert, retorisk 
orientert pedagogikk på den andra”16 och hon menar att det var en expres-
sivt inriktad skrivprocessmodell som framför allt fick fäste i både USA och 
Skandinavien. Berge (2005a:43) menar att examensuppsatsen i den norska 
grundskolan bygger på en skrivideologi som han beskriver som "ekspres-
sivistisk orienterte personlige-vekst-modellen" och som han menar "står 
den prosessorienterte skriveopplæringstradisjonen nær". 

                                                      
16 Det senare inkluderar alltså genrepedagogiken.  
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2.2.3 Diskurser med fokus på kontexten 
Ett större fokus på kontexten återfinns inom diskursen om sociala praktiker 
och den sociopolitiska diskursen (Ivanič 2004). Inom den förra står själva 
skrivhändelsen i centrum och i den senare lyfts de sociokulturella och poli-
tiska villkoren för skrivandet fram.  

I diskursen om sociala praktiker ses skrivandet som oupplösligt förbun-
det med en specifik kommunikativ händelse. Att skriva innebär framför allt 
att delta i en social praktik, något som man lär sig genom att få "skriva i 
autentiska vardagssammanhang och för verkliga syften" (Liberg 2009:18). 
Lärarens roll blir därmed att identifiera autentiska kommunikationssituat-
ioner för skrivandet, snarare än att explicit undervisa om hur olika genrers 
form och syfte (även om det också kan förekomma). Undervisningens fokus 
läggs på de textkrav som ställs i den aktuella skrivsituationen. Autentiska 
skrivsituationer kan vara svåra att få till inom ramen för skolan menar 
Ivanič (2004) samtidigt som hon påpekar att klassrummet i sig är en social 
arena som kan tänkas erbjuda möjligheter till autentisk kommunikation. 
Olika sätt att positionera sig i denna diskurs kan exempelvis vara att ge-
nomföra ett tidningsprojekt i klassrummet och låta elever arbeta och tänka 
som journalister (Bergh Nestlog 2012) eller att låta elever skriva insändare 
för publicering i en dagstidning (Holmberg & Wirdenäs 2010).  

Synen på skrivande som social praktik kan sättas i samband med en gren 
av genreforskningen med skrivpedagogiska intressen kallad nyretorik. Hit 
kan forskare som Freedman (1993) och Chapman (1999) föras. Den nyre-
toriska skolan ansluter sig till en dynamisk syn på genre inspirerad av den 
syn som Miller (1984) representerar. Här förstås genrer som retoriska hand-
lingar knutna till sociala typsituationer. Synen på genre skiljer sig alltså från 
genreskolans genom att urskiljas och sorteras utifrån sin sociala förankring 
(Hellspong & Ledin 1997:24f.) snarare än utifrån textinterna kriterier 17.  

Diskursen om sociala praktiker är också framträdande inom forsknings-
området New literacy studies som intresserar sig för skriftens roll och an-
vändning i olika delar av människors vardagliga liv (Barton 2007, Barton 
& Hamilton 1998, Karlsson 2006). Utmärkande för denna forskningstrad-
ition är kartläggning och analys av skrifthändelser (literacy events), dvs. 
konkreta aktiviteter där skrift används eller har en roll, utifrån vilka man 
försöker identifiera och beskriva olika skriftpraktiker (literacy practices). 
Centrala uppfattningar inom denna inriktning är att människor använder 

                                                      
17 För vidare resonemang om skillnader mellan genrepedagogik och den nyretoriska 
skolan, se Holmberg (2010a) eller Berge & Ledin (2001). 
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sig av skriftspråket på olika sätt och för olika syften i olika sammanhang 
och domäner och att skriftspråkande och skriftkompetens är mångfacette-
rade fenomen knutna till olika sociala praktiker. I ett flertal studier som 
placeras sig inom detta område har skillnader mellan skriftpraktiker i och 
utanför skolan uppmärksammats (t.ex. Barton & Hamilton 1998, Fast 
2007, Lundgren 2012).  

Den sociopolitiska diskursen liknar till stor del diskursen om sociala 
praktiker. Här fokuseras dock en bredare aspekt av kontexten där skrivan-
dets sociokulturella och politiska villkor lyfts fram. Frågor om makt, poli-
tik, individ och identitet blir centrala. Skrivundervisning som utgår från 
denna syn har som sitt mål att utveckla ett kritiskt förhållningssätt hos ele-
verna, både som individ och samhällsmedborgare, samt att uppmärksamma 
hur olika textuella val får konsekvenser för hur texten tas emot.  

2.2.4 Genrepedagogik 
Den skrivpedagogiska inriktning som tycks vara mest i ropet och som senast 
kommit in i svenska klassrum är genrepedagogiken. Detta syns inte minst 
inom forskning (Bergh Nestlog 2012, Sellgren 2011, Holmberg och Wir-
denäs 2010). Samma utveckling har också uppmärksammats internationellt 
(t.ex. Fisher 2006, McCarthey & Ellie Ro 2011). Genrepedagogiken får 
därför här en mer ingående beskrivning.  

Genrepedagogiken utvecklades på 80-talet med utgångspunkt i Hallidays 
systemisk funktionella grammatik (Halliday & Mathiessen 2004) och har 
sedan vidare utvecklats med utgångspunkt i framför allt Martins genreteori 
(t.ex. Martin 2001a, Martin & Rose 2008). Pedagogiken kom till som en 
motreaktion till den då rådande expressiva skrivinriktning. Kritiken mot 
den expressiva riktningen var att den mindre väl rustade elever för ett 
mångsidigt skrivande nödvändigt för den fortsatta skolgången (Rothery 
1996, Martin 2001b). En gemensam utgångspunkt bland genrepedagogi-
kens företrädare är också att implicita undervisningsmodeller, såsom den 
expressivt inriktade, riskerar att endast gynna elever med högt kulturellt 
kapital och därmed bidra till att förstärka skillnader mellan elevers skriv-
kompetens (Cope & Kalantzis 1993, Rothery 1996). Målet med genrepe-
dagogiken är att öka alla elevers medvetenhet om skolans ämnesspecifika, 
genrer (se t.ex. Schleppegrell 2004:85). Vägen dit anses gå genom en tydligt 
upplagd undervisning där genrers strukturer, språkliga mönster och kom-
munikativa syften explicitgörs innan eleverna engageras i eget skrivande. 
Det sociokulturella perspektivets betoning på interaktionens betydelse och 
teorin om den närmaste utvecklingszonen utgör viktiga utgångspunkter 
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(Martin 2001b). Därmed blir textsamtal i olika former ett viktigt lärande-
stöd (jfr Holmberg 2010b). Detta sätt att arbeta har i synnerhet lyfts fram 
som särskilt värdefull för elever med svenska som andraspråk (Axelsson 
2006, 2009, Hedeboe & Polias 2008, Gibbons 2006).  

Den genrebaserade undervisningen delas upp i fyra faser vilka ofta visas 
tillsammans som olika delar av en cirkel, den så kallade ”the teaching cycle” 
(se t.ex. Rothery 1996:102) på svenska cirkelmodellen (Gibbons 2006) eller 
genrehjulet (Holmberg 2010b). Den första fasen går ut på att kartlägga och 
vidareutveckla elevernas kunskaper om det innehålls- eller ämnesområde 
som ska utgöra bas för det aktuella skrivarbetet (negotiating field/building 
field). Nästa fas syftar till att skapa textförebilder, detta genom att modell-
text(er) inom den aktuella genren diskuteras gemensamt utifrån struktur, 
språk och syfte18. Under den tredje fasen skrivs under lärarens ledning ge-
mensamt en text i samma genre som modelltexten (joint construction). Lä-
raren leder samskrivningen men tanken är att eleverna bidrar med förslag 
som läraren sedan fångar upp och eventuellt hjälper till att omformulera 
eller vidareutveckla (Gibbons 2006:99). Denna samskrivning lyfts ofta fram 
som ett särskilt viktigt stöd inför den sista och fjärde fasen (Martin 
2001b:158) där eleverna självständigt, men med fortsatt stöd av både lärare 
och kamrater, skriver en text inom den aktuella genren (independet con-
struction). 

Trots att ett flertal forskare framhåller vikten av en ökad medvetenhet 
hos elever när det gäller skolans ämnesspråk och genrer så har genrepeda-
gogik som väg mot detta mål diskuterats och kritiserats från flera håll 
(Watkins 1999, Ivanič 2004, Hertzberg 2001, 2006, Fisher 2006, Liberg 
2009, Holmberg 2012). Kritiken handlar om att pedagogiken utgår från en 
snäv genresyn med ett alltför starkt fokus på form, och att den riskerar att 
hämma elevers skrivlust, kreativitet och utveckling som självständiga skri-
benter. Watkins (1999) visar en studie hur ett genrepedagogiskt arbete ut-
mynnar i en undervisning där fokus riktas mot att identifiera den övergri-
pande strukturen i den text som diskuteras. En sådan användning av mo-
dellen leder enligt Watkins (1999:128) inte till en djupare förståelse för 
språkets roll som meningsskapande resurs i text, utan snarare till ett repro-
ducerande av textregler. 

Liberg (2009:21) varnar för en instrumentell användning av modellen 
och menar att utmaningen är att hitta en balans mellan en språkbaserad 

                                                      
18 Det är framför allt här som Hallidays funktionella grammatik (Halliday & Mat-
hiessen 2004) kommer in som ett metaspråk för textsamtal. 
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ämnesundervisning och en ämnesbaserad språkundervisning. Det förra har 
språket som huvudsakligt undervisningsinnehåll och i det senare utgör äm-
net det centrala innehållet i undervisningen. Även Berge & Ledin (2001:15) 
uppmärksammar genreskolans formorientering men menar samtidigt att det 
i pedagogiskt syfte kan vara lämpligt att "på ett strikt sätt modellera gen-
rer". Holmberg (2012) diskuterar genrepedagogikens genrebegrepp på ett 
mer teoretiskt plan men konkretiserar sin diskussion med hjälp av ett skriv-
förlopp där elever i en klass på gymnasiet skriver insändare. Han konstate-
rar att modellens fokus på textens formkrav begränsar en mer komplex för-
ståelse för den situationskontext i vilken dessa elevers texter uppstår och 
fungerar.  

2.3 Tidigare forskning  
Skrivforskningsfältet är omfattande och inrymmer såväl textanalytisk forsk-
ning som forskning om individuella skrivprocesser och skrivandets sociala 
sammanhang (jfr avsnitt 2.2.1 - 2.2.3). Många av de undersökningar som 
genomförts om skolskrivande i Sverige har, som tidigare nämnts, fokuserat 
grundskolans senare år och framför allt gymnasiet. Flera av dessa under-
sökningar, särskilt de tidiga, har också utgått från analyser av elevtexter 
(Hultman & Westman 1977, Strömquist 1987, Garme 1988, Nyström 
2000) medan de senare i högre grad intresserat sig för elevtexternas omgi-
vande kontext (t.ex. af Geijerstam 2006, Wiksten Folkeryd 2006, Norberg 
Brorsson 2007, Westman 2009, Holmberg & Wirdenäs 2010, Randahl 
2014). En mycket generell beskrivning är att skrivforskningen, och därmed 
också forskningen om skolskrivande, ändrat fokus från att i de tidigare stu-
dierna utgå från framför allt texter till att på senare tid mer intressera sig 
för skrivande som socialt fenomen i ett vidare kontextuellt perspektiv.  

Att ge en övergripande beskrivning av skrivforskningsfältet är inte syftet 
med detta avsnitt utan i den genomgång som följer redovisar jag forskning 
som kan relateras till min undersökning. Det handlar framför allt om studier 
som belyser skrivundervisningspraktiker och yngre elevers skrivande.  

2.3.1 Skrivande i och utanför skolan  
I tidigare forskning beskrivs inte sällan skolskrivandet som något som skil-
jer sig från annan textproduktion, eftersom skolskrivandet sällan är enbart 
kommunikativt (Berge 1988). Elevtexter sägs också ofta representera olika 
slags ”låtsasgenrer” (Teleman 1991:75) då de kan efterlikna andra texter 
genremässigt men saknar genrens normala kontext och funktion. Ett exem-
pel på ett sådant skrivande ges i Karlsson (1997) som jämför insändarsvar 
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till barn- och ungdomstidningen Kamratposten skrivna "på riktigt och på 
låtsas" (som det heter i artikeltiteln). Karlsson analyserar publicerade insän-
darsvar skrivna av barn utanför skolan och insändarsvar riktade till samma 
insändare skrivna av mellanstadie- och högstadieelever i en skolkontext. 
Karlsson visar att insändarsvaren skrivna utanför skolan är mer explicita 
och kontextoberoende, medan det motsatta gäller för de skolskrivna tex-
terna. Resultatet förklaras, med hänvisning till Berge (1988:86ff), med att 
elevtexterna i första hand inte är kommunikativa, utan istället rituella eller 
strategiska handlingar. Eleverna gör det de ska göra med inriktning på skri-
vandet i sig, eller utifrån en strävan att leverera en textprodukt för bedöm-
ning.  

Skolskrivandets kommunikativa villkor diskuteras också i Ledin (1999b) 
och Evensen (1997). I sin studie av låg- och mellanstadieelevers meningsbe-
grepp visar Ledin hur lågstadieeleverna framför allt skriver texter med lokal 
koherens, dvs. sammanhang inom meningen, medan mellanstadieelever i 
högre utsträckning skriver texter med global koherens, dvs. sammanhang 
mellan meningarna. Skrivutvecklingen beskrivs här som en övergång från 
lokal till global koherens. Ledin relaterar sina resultat till Evensens (1997) 
studie om skrivutveckling hos yngre barn utanför skolan. Evensen (1997) 
visar att i ett tidigt skede har barn framför allt ett globalt fokus i sitt skri-
vande. Han knyter globalt fokus till skrivandets funktion och lokalt till form 
och visar med exempel från dottern Siri hur hon i ett mycket tidigt skede, 
exempelvis ger sig i kast med att skriva brev som inleds med Till och avslu-
tas med Från, s.k. ”till-från-texter” (s. 162, jfr Lorentzen 1995). Fokus är 
alltså inledningsvis på skrivandets funktion, dvs. på att kommunicera ge-
nom ett brev, och senare på att ge dessa texter en språklig utformning på 
mer lokal nivå i texten. 

Mot bakgrund av Evensens (1997) studie förklarar Ledin (1999b:45) sina 
resultat om skrivutveckling i skolan som en konsekvens av att textens funkt-
ion inte här prioriteras: ”[d]et finns alltså starka skäl att anta att den speci-
ella bedömningssituationen inte premierar global koherens”. Även Evensen 
(1997) diskuterar skrivutveckling i relation till skolan och menar att elevers 
problem med att anpassa texter efter syfte och situation i skolan ofta för-
klaras som en konsekvens av outvecklad mottagarmedvetenhet. Sådana re-
sonemang bygger enligt Evensen på en ”fundamental kategorifeil (s. 173). 
Problemet handlar snarare om att eleverna sällan har någon reell mottagare 
för sitt skrivande i skolan och han lyfter frågan om hur läraren kan vara en 
mottagare, och inte enbart bedömare, av elevernas texter.  
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Ett exempel på detta i tidigare skolår ges i Matres (2007) studie av brev-
böcker i årskurs 2. Brevböckerna fungerar här som skriftlig kommunikation 
mellan lärare och elev. Studien visar att det i brevboksskrivandet finns en 
stor skrivutvecklingspotential. Här gavs eleverna möjlighet att både ut-
forska skriftspråket på egen hand och utveckla grundläggande skriftspråk-
liga regler (såsom stavning och interpunktion). Hon visar också hur denna 
brevväxling fungerar som en del i ett identitetsarbete och som relationsskap-
ande mellan läraren och eleverna. 

I en omfattande longitudinell studie av rapportskrivande i årskurs 2 och 
3 visar Purcell-Gates m.fl. (2007) vikten av autenticitet i skolskrivandet. Be-
greppet autenticitet knyts här till två kriterier. De texter som skrivs ska för 
det första tillhöra genrer som återfinns utanför skolan. De ska för det andra 
också användas för samma ändamål som utanför skolan. Eleverna genom-
gick dessutom en explicit undervisning om måltexternas olika genredrag 
och funktion. Resultaten visar särskilt samband mellan graden av autenti-
citet i skrivuppgiften och en ökad genrekompetens och motivation hos ele-
verna.  

2.3.2 Olika skrivundervisningspraktiker 
Denna avhandling har skrivits i anslutning till projektet TOKIS, Text - och 
kunskapsutveckling i skolan (Holmberg, Ledin och Wirdenäs 2006, Ledin 
m.fl. 2013)19. Flera av de analytiska begrepp som används i avhandlingen 
har utvecklats inom ramen för detta projekt (se vidare kapitel 4). Projektet 
intresserar sig för skolans skrivundervisning och fokus är här på att, ur olika 
perspektiv, belysa skrivundervisningspraktiker som ett led i att ”utveckla 
skrivpedagogiken inom skolans svenskämne" (Holmberg, Ledin och Wir-
denäs 2006:1). Inom projektet har man följt två gymnasielärares och en 
högstadielärares arbete med skrivande under ett antal "skrivintensiva" pe-
rioder. Hela skrivförlopp har studerats, från lärares planering till färdiga 
elevtexter, och ett material bestående av videoinspelningar, fältanteck-
ningar, skriftliga planeringar och elevtexter har samlats in.  

I en delstudie visar Holmberg och Wirdenäs (2010) hur de tre undersökta 
lärares undervisningspraktiker skiljer sig åt. Mer specifikt visar Holmberg 

                                                      
19 TOKIS-projektet finansierades under tre år av Vetenskapsrådet och avslutades 
2010. Denna avhandling har dock finansierats med andra medel. I projektet deltog 
Per Ledin, Per Holmberg och Karolina Wirdenäs. Per Ledin har varit projektledare 
och huvudhandlett avhandlingen och Per Holmberg och Karolina Wirdenäs har va-
rit biträdande handledare under olika perioder av avhandlingsarbetet.  
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& Wirdenäs hur lärarna väljer olika principer för att skapa textkedjor, dvs. 
olika läs- och skrivtillfällen i klassrummet, prioriterar olika slags textsam-
tal, samt utgår från olika texttypologier. De olika undervisningspraktikerna 
diskuteras i relation till lärarnas skilda mål med skrivundervisningen. De 
kopplas också till tre av Ivanič (2004) skrivdiskurser, processdiskursen, gen-
rediskursen och diskursen om sociala praktiker. Holmberg & Wirdenäs 
(2010:129) argumenterar i likhet med Ivanič (2004) för en skrivundervis-
ning som över tid inkluderar olika synsätt på skrivande.  

Skrivandet inom svenskämnet och grundskolans senare år fokuseras i 
Norberg Brorssons (2007) studie. Liksom i min studie undersöks också här 
hela undervisningsförlopp och vilka slags texter som skrivs inom ramen för 
dessa. Därutöver studeras hur lärarna ger respons på elevernas texter. Nor-
berg Brorsson konstaterar, i likhet med bland andra Berge (2005) och 
Herztberg (2006), att det berättande skrivandet dominerar i de två klasser 
som ingår i studien och att fokus i skolskrivandet ligger på ämnen som byg-
ger på elevernas personliga egna erfarenheter. Själva skrivarbetet skedde 
även individuellt och Norberg Brorsson (2007) efterlyser, förutom mer dis-
kursivt skrivande, fler textsamtal och kollektivt arbete i skolan. 

Som tidigare nämnts har det på senare år kommit ett antal svenska stu-
dier som belyser skrivandet i grundskolans mellanår. Sellgren (2011) under-
söker ett genrepedagogiskt arbete med den förklarande genren inom ämnet 
geografi i ett klassrum med en flerspråkig elevgrupp i skolår 6. Studien har 
fokus på elevernas arbete med att både lära sig den förklarande genren och 
ämnesinnehållet i de texter som eleverna arbetar med. Resultatet visar att 
eleverna är fokuserade på ämnesinnehållet och att de i sina muntliga och 
skriftliga förklaringar använder sig av både ett vardagligt och ett mer ab-
strakt och tekniskt skolspråk. Sellgren betonar vikten av att eleverna själva 
finner ett behov av att förklara och att dessa förklaringar återfinns i ett 
funktionellt sammanhang.  

Genrepedagogik utgör även en utgångspunkt i Bergh Nestlogs (2009) stu-
die om skriftlig argumentation i årskurs 4-6. I studien undersökts elevtexter 
som skrivits efter att eleverna genomgått en explicit undervisning om skrift-
ligt argumenterande. Texterna analyseras utifrån perspektiv, värderingar 
och röst. Bergh Nestlog (2009:121) konstaterar att den explicita och syste-
matiska skrivundervisning som föregått skrivandet har lett till elevtexter 
med en funktionell textstruktur där perspektivet framträder tydligt.  

I Bergh Nestlog (2012) undersöks elevtexter och undervisningskontexter 
inom samhällsorienterade ämnen i samma årskurser. I de fyra skrivprojekt 
som undersöks finns kopplingar till genrer från praktiker utanför skolan, 
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såsom exempelvis insändare och tidningsartiklar med intervju. Skrivpro-
jekten studeras utifrån begreppet skrifthändelser vilka i sin tur analyseras 
utifrån hur de byggs upp av tal- och skriftkedjor. Bergh Nestlog (2012:96) 
poängterar att de olika kedjorna inte ska ses som åtskilda utan sammanlän-
kade. Hur undervisningsförlopp byggs upp av kedjor med samtal och skrift-
liga aktiviteter undersöks också i föreliggande studie. Bergh Nestlog (2012) 
finner att såväl texterna som undervisningen uppvisar två mönster: sekvens-
koppling, där delar läggs till varandra utan att omslutas av en övergripande 
struktur, och hierarkikomponering, där olika delar bidrar till en övergri-
pande sammanhållen helhet. En slutsats är att elever i första hand behöver 
undervisning om globala textnivåer för att utveckla textkunskaper och 
också engageras i skrivuppgifter som de finner meningsfulla.  

Hur skrivande ingår som del i en sekvens med olika aktiviteter, eller i en 
litteracitetskedja, visas också i Vuorenpääs (2016) studie av litteracitet i 
skolår F-3. Undersökningen visar bland annat att eleverna erbjuds tydliga 
mallar för hur de ska skriva sina texter och att de olika kedjorna, dikt, be-
rättelse och faktatext, skiljer sig åt bland annat i hur arbetet inleds. Studien 
har fokus på den interaktion som pågår under arbetet med de tre textty-
perna. Återkommande i undervisningen är samtalsmönster i listformat, där 
läraren ställer en fråga och eleverna fyller i, samt samtal av IRE-typ (Mehan 
1979) där läraren ställer en fråga som eftersöker ett givet svar från eleverna, 
och som läraren sedan evaluerar.  

2.3.3 Skriva för att lära i olika ämnen 
Dysthe (1996:89) framhåller, med utgångspunkt i Vygotsky (1978, 1986), 
skrivande som viktig redskap för tänkande och lärande. Skrivande beskrivs 
som en viktig stödstruktur i Jönssons (2007:238) studie om läsning i årkurs 
F-3. 

På senare år har forskningen alltmer lyft fram skrivande som grundläg-
gande färdighet i olika ämnen. Ett sådant perspektiv ligger till grund för 
forskningsprojektet Elevers möte med skolans textvärldar (se t.ex. Liberg 
m.fl. 1999). Inom detta projekt undersöks samspelet mellan text, elev och 
undervisning och hur elever socialiseras in i olika skolämnen. Inom ramen 
för detta projekt har bland annat af Geijerstam (2006) undersökt skrivandet 
i naturorienterande ämnen i grundskolans årskurs 5 och 8. af Geijerstam 
visar bland annat att skrivandet här gavs en relativt undanskymd plats, att 
de skrivna texternas innehåll, form eller funktion sällan diskuterades eller 
följdes upp av läraren. Inom samma projekt har Wiksten Folkeryd (2006) 
undersökt hur elever i grundskolans årskurs 5 och 8 och gymnasiets årskurs 
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2 använder sig av värderande resurser i olika typer av berättande texter 
skrivna inom svenskämnet. Gemensamt för dessa två studier är använd-
ningen av begreppet textrörlighet med hjälp av vilket elevernas förhållnings-
sätt till de skrivna texterna beskrivs (se t.ex. Wiksten Folkeryd, af Geijer-
stam & Edling 2006). 

Ett ämnesövergripande perspektiv ligger även till grund för det norska 
forskningsprojektet SKRIV (Skriving som grunnleggende ferdighet og ut-
fordring). Projektet undersöker vilka teoretiska och pedagogiska kunskaper 
som krävs för att utveckla skrivandet i olika årskurser och skolämnen 
(Smidt 2010). Inom ramen för detta projekt har bl.a. Smidt (2007) kartlagt 
skrivandet under ett läsår i årskurs 4 (vilket alltså motsvarar skolår 3 i Sve-
rige). Som analysredskap har bland annat det s.k. Skrivehjulet använts (se 
t.ex. Evensen 2010) som är en teoretisk modell över skrivande grundad i en 
skolkontext. Modellen ger en beskrivning av grundläggande skrivfunkt-
ioner (t.ex. att påverka och kunskapslagra) och skrivhandlingar (t.ex. att 
beskriva och utforska)20. Smidt (2007:240) visar att skrivandet i den under-
sökta klassen framför allt användes för att strukturera, lagra eller utveckla 
kunskap men också att skrivhandlingarna ”å finne på, skape og under-
holde” återkommande aktualiserades. I mindre utsträckning engagerades 
eleverna i ett skrivande där de gavs möjlighet att samhandla och interagera 
med andra och skrivuppgifter av argumenterande karaktär saknades helt. I 
denna studie undersöks också vilka dimensioner av skrivandet (innehåll, 
form, funktion) som särskilt lyftes fram i olika ämnen. Här konstaterar 
Smidt (2007:238) att "[i] den skrivingen som var koplet til faglige eller 
flerfaglige tema (fagskriving), lå vekten vanligtvis på innholdet" medan det 
skrivande som var kopplat till norskämnet fokuserade olika genrer och text-
typers form och syfte (jfr Solheim, Larsen & Torvatn 2010). På ett mer 
övergripande plan kommer forskarna i projektet SKRIV utifrån olika stu-
dier fram till ett antal teser där de bland annat framhåller vikten av ett dia-
logiskt synsätt på texter och genrer, samtal där texters syfte och funktion 
diskuteras, att eleverna ges stödstrukturer under hela skrivprocessen samt 
att elevernas texter kommer till användning (Smidt 2010:28f.).  

I forskning om skrivande som redskap för lärande har det diskuterats 
kring textreproduktion och elevers förmåga att "skriva med egna ord" 

                                                      
20 Modellen, som lägger särskild vikt vid skrivandets funktion, har utarbetats av ett 
antal skrivforskare i samband med framtagandet av nationella prov i norska (Berge 
2005b, Fasting m.fl 2009, Berge m.fl 2016).  
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(Nilsson 2002, af Geijerstam 2006, Torvatn 2008, Staaf 2011). Nilsson 
(2002) studie har fokus på hur elever i grundskolans senare år (åk 7-9) söker 
information om valfria ämnen för att sedan redovisa resultatet av detta i 
”forskningsrapporter". Han konstaterar att endast ett fåtal av de elevpro-
ducerade texterna är vad han benämner ”egenproducerade texter”. Övriga 
var reproducerande texter med avskrifter av varierande grad vilket enligt 
Nilsson talar för att eleverna lär sig mycket lite om det kunskapsinnehåll de 
ska bearbeta. Avskrifter eller kopiering diskuteras dock inte enbart som ett 
problem, utan också som en viktig stödstrategi och ett viktigt led i skrivut-
vecklingen (Nilsson 2002:165, se även Anward 2005). Detta konstaterar 
också Smidt (2004) som visar hur en elev i årskurs tre i sitt arbete med en 
faktabok gradvis erövrar ett mer ämnesspecifikt språk och genrekompetens 
genom att kombinera egna och lånade röster från läroböcker och fakta-
böcker. Med utgångspunkt i Bachtin (1997) talar Smidt (2004:122) om 
språkutveckling som en process där ”talaren eller skriveren tilegner seg and-
ras stemmer og blir ansvarlig for dem i sin ytring” och i denna process utgör 
avskrifter ett viktigt stöd.  

af Geijerstam (2006:163) menar att ”det inte räcker att analysera själva 
texten för att kunna säga något om elevernas meningsskapande och texter-
nas möjlighet att kunna fungera som lärandeverktyg” utan det är snarare 
elevernas förståelse för den skrivna texten som avgör textens lärandepot-
ential. af Geijerstam (2006) skiljer i detta sammanhang mellan imitation, 
som innebär avskrift med förståelse, och dressyr som kännetecknar avskrif-
ter med låg grad av förståelse 

Reproducerande textstrategier återfinns även i Björns (1996) studie av 
barns fria textskapande i årskurs 1-3. Björn (1996) finner i sin undersök-
ning att eleverna bland annat ägnar sig åt att göra avskrifter ur faktaböcker 
när de skriver i sina dagböcker. De reproducerande skrivaktiviteterna tolkar 
Björn (1996:162) som ett sätt för eleverna att ”så exakt som möjligt efter-
likna den skriftspråkliga förlagan”, eller ”att komma nära ett intressant in-
nehåll”.  

2.3.4 Samtal som stöd för skrivande  
I flera läs- och skrivdidaktiska studier lyfts samtal fram som ett viktigt lä-
randestöd i arbetet med skriftliga textuppgifter av olika slag (Hoel 2001, af 
Geijerstam 2006, Nilsson 2001, Ewald 2007). Samtal om texter har stude-
rats utifrån olika infallsvinklar och med utgångspunkt i detta getts olika 
benämningar, såsom responssamtal (Hoel 2001, Norberg Brorsson 2007), 
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litteratursamtal (Molloy 1996, Hultin 2006), textrörlighet (af Geijerstam 
2006) och textsamtal (Ewald 2007, Wirdenäs & Holmberg 2010).  

Vad gäller samtalets roll i läs- och skrivundervisningen så är bilden i ett 
flertal studier relativt dyster. Flera forskare konstaterar liksom Skolverket 
(2007:131) att många lärare saknar ”didaktiska verktyg för undervisning 
om texter och för samtal med eleverna om deras skrivande”. Ewald (2007) 
finner i sin studie om läsning i mellanåren ett mönster ”som visar att sam-
spelet mellan läsande, skrivande och textsamtal är svagt utvecklat” (s.176) 
och hon konstaterar att i de klasser som ingår i studien saknas en ”fördju-
pad, reflekterande dialog kring de texter eleverna läser och skriver” (s.372). 
Liknande resultat framkommer i Schmidts (2014) studie när det gäller de 
textorienterade skolaktiviteter som elever i årkurs 3 och 5 involveras i.  

Kronholm-Cederbergs (2009) studie av responspraktiken på gymnasiet 
visar att lärarnas respons oftast inriktas mot formaspekter på lokal nivå och 
i större utsträckning fokuserar brister än förtjänster i texter. Eleverna får 
heller inte lärarens stöd under skrivprocessen, utan respons ges på de färdiga 
texterna.  

I Holmbergs (2008) studie av skrivande i två klasser på gymnasiet under-
söks hur textsamtal kan användas som stöd för skrivande. Han urskiljer tre 
olika perspektiv på text i samtalen: samtal om föreställda texter, dvs. samtal 
om texter som inte är förhanden, samtal om lästa texter och samtal om 
texter under pågående skrivarbete. Studien visar att graden av deltagande i 
samtalet höjdes när perspektivet riktades från föreställd text till text under 
arbete. Det senare har dessutom, menar Holmberg (2008:64), en starkare 
potential att fungera som lärandestöd medan samtal om föreställda texter 
riskerar att leda till ”att de inblandade föreställer sig ganska olika texter”.  

Textsamtalets betydelse för arbetet med skrivande lyfts också fram i Wir-
denäs (2013) studie av ett undervisningsförlopp i en klass på högstadiet. 
Instruktionerna för skrivuppgiften, som här är att skriva ett brev, missupp-
fattas av flera elever och leder till ”genremiss” (s. 63). Detta har enligt Wir-
denäs (2013:74) sin grund i att läraren i samtalen med eleverna använder 
sig av en vardagsspråklig vaghet och förutsätter kunskaper hos eleverna (ge-
nom uttryck som ”du vet”, ”eller hur”). Studien belyser särskilt vikten av 
att lärare är medvetna om sina val i samspelet med eleverna och att lärare 
är beredda att omvärdera och revidera undervisningsupplägget under arbe-
tets gång. Utöver detta konstaterar Wirdenäs att lärare behöver begrepp och 
ett metaspråk för att samtala om texter. 

Metaspråk diskuteras också i Holmbergs (2014) studie av deckarskri-
vande i en klass på gymnasiet. De textsamtal som förs erbjuder ett visst stöd 
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för texternas innehåll medan texternas form inte explicitgörs. Det faktum 
att elevtexternas makrostruktur visar sig ha betydelse för bedömningen gör 
att Holmberg ser avsaknaden av ett metaspråk om texternas formaspekter 
som ett problem: ”om textstruktur ses som något så centralt och intressant 
att det till och med görs till ett bedömningskriterium, ska textstruktur också 
göras till ett samtalsämne i klassrummet” (s. 128).  

2.3.5 Sammanfattning och studiens relation till tidigare forskning 
Genomgången i föregående avsnitt visar att forskningen om skolskrivande 
har letat sig ner i skolåldrarna. En kunskapsbas börjar växa fram när det 
gäller skrivande i grundskolans mellanår. Däremot råder det ett underskott 
av didaktisk inriktad skrivforskning mot de skolår som föregår och det är 
främst här som föreliggande studie ger ett bidrag till forskningsfältet. Flera 
av de redovisade studierna lyfter fram värdet av en explicit skrivpedagogik 
där eleverna erbjuds tydliga ramar för hur de ska utforma sina texter. Det 
finns också forskning som visar att graden av autenticitet i de skrivuppgifter 
som eleverna möter, och att texters funktion diskuteras i undervisningen, 
har betydelse för elevernas motivation och genrekompetens. Till denna dis-
kussion ger också denna studie ett bidrag. Den redovisade forskningen lyfter 
också fram ett antal centrala utmaningar för skrivundervisningen: skrivande 
av olika typer av texter, ett mångsidigt lärandestöd för skrivande, skrivande 
som redskap för lärande och metaspråk för samtal om texter. Relationen 
mellan det lärandestöd som eleverna erbjuds genom olika textsamtal och de 
elevtexter som skrivs ges ett särskilt utrymme i föreliggande avhandling.  
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3 Metod och material 
Undersökningen har en etnografisk ansats och bygger på ett fältarbete i en 
klass i grundskolans årskurs 3. I det här kapitlet beskrivs inledningsvis den 
etnografiska ansatsen, urval av skola och klass och fältarbetets genomfö-
rande (3.1). Därefter presenteras de olika materialtyper som skapats och 
som ligger till grund för undersökningen (3.2). Hur jag analytiskt tagit mig 
an det insamlade materialet beskrivs i kapitel 4.  

3.1 En etnografisk ansats 
En etnografiskt ansats ligger till grund för materialinsamlingen. Etnografin 
har sina rötter i socialantropologiska studier av främmande kulturella mil-
jöer (Hammersley & Atkinson 2007:1f, Alvesson & Sköldberg 2008:177) 
men är numera även vanlig inom andra discipliner och forskningstradit-
ioner, såsom exempelvis språkvetenskap och klassrumsforskning. Den et-
nografiska ansatsen för med sig vissa metodkrav. Grundläggande är att fors-
karen under en längre tidsperiod vistas i en viss miljö i syfte att förstå och 
beskriva vardagliga, sociala och kulturella praktiker (Wolcott 2008, Ham-
mersley & Atkinson 2007). Det handlar alltså om att skapa ett forsknings-
material genom att observera och dokumentera vad människor gör och sä-
ger i naturliga miljöer vilka inte konstruerats av forskaren. Utmärkande är 
också ett öppet förhållningssätt gentemot det som studeras, där teorier ut-
vecklas under forskningsprocessen och där forskaren t.ex. räknar med att 
nya frågeställningar kan utvecklas allt eftersom fältarbetet fortgår (Ham-
mersley & Atkinson 2007). Samtidigt närmar sig forskaren det fält som stu-
deras utifrån vissa perspektiv, teorier och erfarenheter vilket gör denne till 
ett viktigt instrument i såväl skapandet av materialet som i beskrivningen 
av resultatet (Hammersley & Atkinson 2007, Alvesson och Sköldberg 
2008). I den här studien har fokus varit på det lärandestöd som eleverna 
erbjuds i samband med skrivande. Däremot har frågeställningar och ana-
lysbegrepp vuxit fram i växelverkan med materialbearbetningen. Ytterligare 
vanliga kännetecken för den etnografiska forskningsansatsen är att den ofta 
har fokus på djup snarare än bredd, och att kvalitativa metoder används.  

Det etnografiska arbetet beskriver Hammersley & Atkinson (2007:3) 
som följande: 
 

[…] ethnography usually involves the researcher participating, overtly or 
covertly, in people’s daily lives for an extended period of time, watching what 
happens, listening to what is said, and/or asking questions through informal 
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and formal interviews, collecting document and artefacts – in fact gathering 
whatever data are available to throw light on the issues that are the emerging 
focus of inquiry.  

 
Ovanstående beskrivning stämmer överens med hur jag har arbetat. Jag 
följde regelbundet undervisningen under ett läsår, vilket bör anses vara en 
längre tidsperiod. Jag har ställt frågor, observerat och dokumenterat under-
visningen och samlat in elevtexter och annat skriftligt material i syfte att 
närmare studera och beskriva skrivundervisningen i ett klassrum i årskurs 
3. I den här studien har intresset varit avgränsat mot undervisning som sär-
skilt ägnats åt skrivande och jag har därför valt att inte följa deltagarna i 
andra sammanhang21. Detta kan liknas vid det förhållningssätt som Heath 
& Street (2008:121) talar om som att inta ett etnografiskt perspektiv för att 
studera en särskilt utvald aspekt av en viss social praktik.  

3.1.1 Skolan, läraren och eleverna 
Mitt sökande efter lärare och klass för undersökningen startade med att jag 
med hjälp av mitt eget kontaktnät tog kontakt med ett antal skolors rektorer 
och lärare. Jag informerade kort om mitt planerade forskningsprojekt och 
berättade att jag önskade följa skrivundervisningen i en eller två klasser i 
årskurs 2 eller 3 under ett läsår. En rektor hörde av sig och tipsade om en 
lärare för en klass i årskurs 3 på den aktuella skolan vid namn Karin (fin-
gerat namn). Karin kontaktades och hon visade med en gång intresse för att 
delta i undersökningen. Kort därefter träffade jag Karin och gav en mer 
utförlig presentation av mitt forskningsprojekt. Vid detta möte var också 
skolans rektor med. Någon vecka in på höstterminen besökte jag klassen 
och berättade att jag var intresserad av att se hur det gick till när klassen 
arbetade med skrivande, och att jag därför ville vara med under sådana 
lektionstillfällen. Jag berättade också att jag skulle föra anteckningar under 
lektionerna och använda en videokamera. Jag delade ut ett brev med in-
formation om studien och med en bifogad blankett till medgivande om bar-
nens deltagande i studien. Alla elever och deras föräldrar godkände att delta 
i undersökningen. En förälder kontaktade mig för ett förtydligande om hur 
det inspelade materialet skulle hanteras innan medgivande till deltagande 

                                                      
21 Jfr Holmberg & Wirdenäs (2010:109) som med utgångspunkt i Swales (2001) 
beskriver detta avgränsade fokus på skrivandet av ett antal texter i de studerade 
klasserna som textografiskt (jfr också textetnografisk ansats hos Nygård Larsson 
(2011:91) 
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gavs. Jag deltog även på ett föräldramöte senare under höstterminen där jag 
fick tillfälle att presentera mig och studien och de föräldrar som närvarade 
visade sig vara positivt inställda till min studie. 

Karin är i 40-årsåldern och har arbetat som lärare under tio år. Hon har 
en grundskollärarexamen med inriktning mot svenska och samhällsoriente-
rade ämnen. Under senare år har hon genomgått en rekryteringsutbildning 
för blivande skolledare och också läst ett par fristående högskolekurser som 
handlat om lärande på ett andraspråk.  

Skolan, som jag i avhandlingen kallar Söderskolan (fingerat namn), är en 
kommunal f-9-skola som ligger i en mellanstor stad, i ett bostadsområde i 
utkanten av staden med många hyreshus. Skolan har ca 550 elever och är 
tvåparallellig, dvs. har två klasser i varje årskurs. Vid tiden för undersök-
ningen finns endast en klass i årskurs 3. På skolan finns också en förbere-
delseklass med nyanlända elever i olika åldrar. De yngre skolbarnen, års-
kurs f-3, har sin undervisning i ett hus vid sidan av skolans huvudbyggnad 
i vilken årskurs 4-9 vistas. Huset delas med en förskola med tre avdelningar. 
Skolan beskrivs av rektorn, och på hemsidan, som en mångfaldsskola. Det 
innebär att skolan har en hög andel av elever med utländsk bakgrund22. 
Enligt rektorn är över hälften av eleverna på skolan flerspråkiga dvs. elever 
som i sin vardag använder ett annat språk vid sidan av svenska. Det är också 
fallet i den undersökta klassen. I den klass som ingår i undersökningen finns 
elever med olika språkliga bakgrunder och förutsättningar. Elevernas bak-
grund och förutsättningar står däremot inte i fokus i avhandlingen utan 
undersökningen är inriktad mot den undervisning som eleverna erbjuds och 
de elevtexter som skrivs. Vilka elever som undervisas är givetvis av betydelse 
för undervisningen, då det i lärares uppdrag ingår att anpassa undervis-
ningen så att alla elever ges förutsättningar att nå skolans kunskapsmål 
(Skolverket 2000). Sambandet mellan undervisningen och elevernas bak-
grund, förutsättningar och behov, utreds dock inte närmare i denna under-
sökning.  

I klassen ingår 24 elever, 14 flickor och 10 pojkar. Eleverna beskrivs av 
Karin generellt som engagerade och positiva till skolarbetet samtidigt som 
flera i klassen beskrivs som läs- och skrivsvaga.  

                                                      
22 Dvs. elever som är utlandsfödda eller med båda föräldrarna födda utomlands.  
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3.1.2 Fältarbetet 
Fältarbetet påbörjades i början av september 2008 och avslutades i början 
av juni 2009. Jag vistades regelbundet i klassen men antalet observations-
tillfällen varierade under olika delar på året. Eftersom mitt intresse var att 
observera och kartlägga den undervisning som särskilt ägnades åt skri-
vande, hängde valet av observationstillfälle samman med hur den undervis-
ningen var planerad. Rent praktiskt har fältarbetet gått till så att jag har 
frågat läraren om när jag får komma och dokumentera arbetet med skri-
vande, och jag har sedan deltagit i den undervisning hon har inbjudit mig 
till. Det resulterade i att jag fick följa sex skrivarbeten, eller skrivprojekt, 
samt arbetet med två nationella skrivprov. Jag följde hela undervisningsför-
lopp, dvs. från det att ett nytt skrivprojekt introducerades till att det avslu-
tades.  

Den huvudsakliga metod jag har använt mig av under fältarbetet är del-
tagande observation. Observationerna har dokumenterats med video- och 
ljudinspelningar och fältanteckningar. Begreppet deltagande observation 
används ofta som en paraplyterm för en rad aktiviteter på fältet, däribland 
också för intervjuer (Ely m.fl. 1991:49). I begreppet finns också en viss mot-
stridighet. Det handlar om att delta och på så sätt vara en del av den verk-
samhet som studeras samtidigt som man observerar och på så vis behöver 
hålla en viss distans till den. Mitt deltagande i undervisningen kan beskrivas 
som att jag var närvarande eller medföljande i de olika aktiviteter som på-
gick i klassrummet (jfr Hultin 2006, Ambjörnsson 2004). I min roll som 
observatör har ambitionen varit att följa undervisningen utan att delta ak-
tivt i den och med minsta möjliga påverkan på det och dem som observera-
des. Jag försökte hålla mig i bakgrunden, se upptagen ut med att dokumen-
tera arbetet och tog inga initiativ till samtal under observationerna. 

Att försöka hålla sig i bakgrunden innebär inte att man inte påverkar sin 
omgivning. Det är omöjligt att studera en miljö utan att påverka den då 
man som forskare är en del av den (Hammersley & Atkinson 2007:15f, Ely 
mf.l. 1991:54). Vid något tillfälle har Karin uttryckt att min närvaro i klas-
sen haft en positiv inverkan genom att den bidragit till ett mer aktivt reflek-
terande kring undervisningen. I anslutning till en ”stökig” lektion medde-
lade hon också att hon på grund av videoinspelningen, som hon själv ut-
tryckte det, ”tänkte sig lite för” i samband med att hon tillrättavisade ett 
par elever. Att eleverna uppmärksammade, och påverkades av, min närvaro 
blev också tydligt, framför allt under fältarbetets inledande skede. När ka-
meran riktades mot dem kunde de bland annat vinka, posera eller genom 
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att yttra kommentarer såsom ”sluta hon filmar ju” använda kameranärva-
ron för att korrigera varandras beteenden. Särskilt i början av materialin-
samlingen upptäckte jag också, vilket även Heikkilä & Sahlström 
(2003:38f) noterar, en skillnad mellan tillfällen då kamerastativ användes 
och tillfällen då jag använde mig av en handburen kamera. Genom att pla-
cera kameran på en plats tilldrog jag mig inte samma uppmärksamhet som 
när kameran var handburen och mer nära deltagarna. Min uppfattning är 
att intresset för mig avtog allteftersom läraren och eleverna vande sig vid 
min närvaro, mitt filmande och antecknande.  

   Jag drogs vid ett antal tillfällen in i olika samtal genom att eleverna 
ställde frågor. Flera av frågorna var inriktade på mig och mitt arbete och 
handlade om vad jag filmade, skrev och varför. Andra frågor var knutna till 
elevernas skolarbete. Eftersom min undersökning går ut på att studera 
undervisningsverksamheten ville jag inte vara en del i den och påverka den. 
Samtidigt upplevde jag det socialt sett som märkligt att inte svara eleverna. 
Beslut om hur jag skulle agera och svara eleverna togs ofta snabbt i stunden 
och principen blev senare den att jag hjälpte eleverna med mindre uppgifter, 
såsom läsning av något enstaka ord eller mening eller med stavning. När 
eleverna i samband med någon uppgift bad mig att förklara hur de skulle 
gå tillväga eller vad de skulle skriva svarade jag med att hänvisa till läraren.  

Vid ett antal tillfällen visade också läraren ett intresse för att diskutera 
sina tankar och idéer om undervisningsupplägg med mig. Dessa samtal har 
många gånger gett mig tillgång till en hel del information och de har på så 
sätt varit givande. Samtidigt ska min kontakt med läraren inte kännetecknas 
av att jag agerar lärarkollega. Jag har därför försökt att inte vara alltför 
aktiv under samtalen, framför allt inte på ett värderande sätt, och på så sätt 
försökt markera min roll som observatör och forskare. Utmaningen har 
alltså varit att hitta en balansgång mellan att vara en naturligt deltagande 
samtalspartner och en mer distanserad forskare. 

Den typ av fältstudie som ligger till grund för denna undersökning ställer 
krav på god forskaretik. Jag har förhållit mig till Vetenskapsrådets forsknings-
etiska principer som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-
ning (Vetenskapsrådet 2002) vilka jag också upplyste lärare, rektor, elever 
och föräldrar om innan studien påbörjades. Enligt dessa riktlinjer ska fors-
karen informera deltagarna om forskningsprojektet (informationskravet). 
Som jag tidigare redogjort för, har detta uppfyllts genom att lärare, elever 
och föräldrar både muntligt och skriftligt informerats om undersökningens 
syfte och tillvägagångssätt. Informationen till elever och föräldrar gavs i 
brevform (se bilaga 1) och delades ut innan undersökningen påbörjades. I 
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brevet blev föräldrarna ombedda att godkänna eller avböja elevernas delta-
gande i studien. Med detta brev uppfylls även ett annat krav, nämligen sam-
tyckeskravet, som handlar om att varje deltagare har rätt att självständigt 
bestämma om och hur de vill delta i studien. Ett annat krav rör sekretess-
frågor vilket jag beaktat genom att alla namn på personer, skolan och plat-
ser bytts ut.  

3.2 Materialtyper 
Fältarbetet har resulterat i ett varierat material bestående av fältanteck-
ningar, video- och ljudinspelningar, olika texter som producerats eller an-
vänts i undervisningen samt anteckningar från informella samtal med lära-
ren och en avslutande lärarintervju. I det följande ges en beskrivning av det 
insamlade materialet och av det huvudsakliga material som ligger till grund 
för undersökningen. 

3.2.1 Inspelningar och fältanteckningar  
Totalt har 41 lektionstillfällen observerats, vilka dokumenterats genom vi-
deoinspelningar och fältanteckningar. Syftet med videoinspelningarna har 
varit att göra det möjligt att senare gå tillbaka och göra nya tolkningar och 
mer detaljerade analyser av materialet. Videoinspelning medför att ett antal 
beslut måste tas, bland annat var kameran ska placeras, om kameran ska 
placeras på ett stativ eller om handburen kamera ska användas och mot 
vilken del av rummet kameran ska riktas. Dessa beslut måste tas med ut-
gångspunkt i studiens syfte då de får betydelse för de analyser och anspråk 
som kan göras i undersökningen (Heikkilä & Sahlström 2003). Med andra 
ord påbörjas redan här en slags materialurvalsprocess.  

Det konkreta dokumentationsarbetet kan beskrivas enligt följande. All 
helklassinteraktion har videofilmats. Här satt eleverna antingen vid sina 
egna bänkar, vilka var grupperade som fyra arbetsöar i olika delar av rum-
met, eller i en ring på golvet längre fram i klassrummet. Vid dessa tillfällen 
placerades kameran på ett stativ vid ena sidan och lite längre bak i klass-
rummet. Kameran var i huvudsak riktad mot tavlan så att den fångade lä-
raren och en del av elevgruppen. Eftersom kameran under dessa lektioner 
var placerad lite längre ifrån vissa elever och närmare andra så har det 
ibland varit svårt att höra elever som talar tyst, eller som sitter med ryggen 
mot kameran. Vissa sekvenser har också varit svåra att uppfatta om flera 
talar samtidigt och ljudvolymen varit hög i klassrummet. Lärarens tal hörs 
däremot oftast tydligt. I situationer då eleverna på egen hand arbetat vid 
sina platser, eller i ett närliggande grupprum, och läraren rört sig mellan 
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olika elever har jag gått runt och filmat med en handburen kamera, varvat 
med att föra anteckningar. Med undantag för fältarbetets inledande del har 
huvudprincipen här varit att följa lärarens förflyttningar mellan olika plat-
ser. I början av materialinsamlingen riktades mitt intresse något mer mot 
eleverna och deras arbete med olika uppgifter. Därför har observationerna 
fokuserats mer mot dem under detta skede. Under denna period gjordes 
också ett antal ljudinspelningar med hjälp av mp3-spelare som hängdes runt 
halsen på fem elever. Tanken med detta var att tydligare kunna fånga even-
tuella samtal mellan eleverna som ofta arbetade med uppgifter i par eller 
grupp. Ljudinspelningarna upphörde dock i en tidig fas av fältarbetet och 
ligger alltså inte till grund för undersökningen.   

Fältanteckningar har förts under eller efter varje observationstillfälle. Fäl-
tanteckningarna är av olika slag och är mer eller mindre omfattande och 
detaljerade. Vissa innehåller mer övergripande noteringar såsom om datum, 
tid, platser, pågående aktivitet och närvarande elever. Andra observations-
anteckningar är mer utförliga och utgörs av beskrivningar av olika aktivite-
ter och innehållet i de olika samtal som förs. Bland fältanteckningarna finns 
också en del egna reflektioner och frågor som uppstått under observation-
erna. Fältanteckningarna bearbetades och renskrevs efter varje observat-
ionstillfälle där jag lade till sådant som jag hade i minnet samt ytterligare 
reflektioner och frågor som uppstått i efterhand. Fältanteckningarna har i 
stort fungerat som ett komplement till videoinspelningarna.  

3.2.2 Informella samtal och avslutande intervju 
I anslutning till observationstillfällena har också samtal förts med läraren, 
antingen innan eller efter, eller både och. Samtalen kan beskrivas som spon-
tana och informella och kan liknas vid det som Wolcott (2008:55) kallar 
casual conversation. Samtalen initierades ofta av mig utifrån någon fråga 
som uppstått inför eller efter ett visst observationstillfälle. Dessa samtal har 
också använts för planering av kommande observationstillfällen och för att 
informera mig om kommande skrivprojekt och aktiviteter. Samtalen ned-
tecknades för hand i ett separat häfte för att skilja dem från fältanteckning-
arna.  

Förutom de spontana samtalen genomfördes också en planerad avslu-
tande intervju med läraren mot slutet av vårterminen. Syftet med den var 
att få ta del av lärarens tankar kring den undervisning som observerats. In-
tervjun kan beskrivas som semistrukturerad, genom att jag utgick från ett 
antal övergripande teman som sedan spontant utvecklades allteftersom 
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samtalet pågick (Kvale 1997). Temana rörde syn på skrivundervisning un-
der lågstadieåren, tankar om val av innehåll och arbetssätt för undervis-
ningen, genomförandet av de skrivprojekt som observerats och utfallet i 
form av elevtexter. Intervjun genomfördes i personalrummet på skolan, 
nedtecknades för hand i form av kortare punkter och citat och renskrevs 
sedan samma dag.  

3.2.3 Elevtexter och övrigt skriftligt material 
Skriftligt material som använts eller skapats inom ramen för den observe-
rade undervisningen har samlats in. I huvudsak utgörs det skriftliga materi-
alet av texter som eleverna själva producerat. Elevtexterna har allteftersom 
de blivit färdigskrivna, eller mot fältarbetets slut, samlats in av läraren eller 
mig och kopierats i pappersoriginal. I de fall där texter skrivits i olika vers-
ioner så har alla versioner samlats in. Det har dock hänt att skriftligt 
material som ingått som ett led i ett skrivarbete, och som jag har varit in-
tresserad av, inte längre funnits tillgängligt mot slutet av fältarbetet. Några 
exempel på sådant material är första textutkast eller ifyllda tankekartor. 
Övrigt skriftligt material såsom gemensamt skrivna texter på tavlan, lästa 
modelltexter och övningsuppgifter har också samlats in i form av kopior av 
pappersoriginal. I vissa fall har texter av detta slag skrivits av från tavlan 
eller dokumenterats med videokamera som sedan gjorts till frysta bilder. 

3.2.4 Materialurval och inledande materialbearbetning 
Materialet som samlats in kommer som tidigare nämnts från sex genom-
förda skrivprojekt och från skrivandet av två nationella prov. Ur detta 
material har ett urval gjorts. Eftersom undersökningen har fokus på under-
visning i skrivande och inte på bedömning av skrivande har materialet från 
skrivproven inte tagits med23. Vid valet av skrivprojekt för närmare analys 
har min ambition varit att välja texter som blivit föremål för ett mer omfat-
tande arbete i klassrummet, dvs. skrivprojekt som sträckt sig över mer än 
en lektion. Det resulterade i fyra skrivprojekt som jag fortsättningsvis kallar 
sagor, insändare, instruktioner och faktatexter. Benämningarna grundar sig 
i hur läraren och eleverna refererade till skrivarbetet. 

Det totala material som ligger till grund för undersökningen består av 
fältanteckningar och videoinspelningar från 37 observationstillfällen. Det 
videoinspelade materialet består av ca 31 klocktimmar. Antalet elevtexter 

                                                      
23 Materialet från det ena skrivprovet ingår däremot i Borgström och Yassin (2010) 
där såväl genomförandet av provet som elevernas provtexter analyseras.  
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(exklusive eventuella första versioner) är 42 stycken där de flesta texter har 
skrivits i par eller i grupper om tre eller fler. Skrivprojekten presenteras när-
mare i samband med analyserna i kapitel 5–8. 

Vid den första bearbetningen av materialet tittade jag igenom inspel-
ningar och läste fältanteckningar i flera omgångar allteftersom observat-
ioner gjordes i klassrummet. Inspelningarna delades upp i olika sekvenser, 
sorterades efter datum och skrivprojekt, och namngavs utifrån det övergri-
pande innehållet med eventuella sifferbeteckningar (t.ex. ”inledande samtal 
om modelltext 1”, ”grupparbete med tankekarta 2”, lärar-elev-samtal un-
der parskrivande 1” osv.). I ett nästa steg tittade jag igenom de inspelade 
sekvenserna parallellt med läsning av fältanteckningarna från samma lekt-
ioner. I samband med detta gjordes en ny omgång anteckningar vilka senare 
resulterade i fylligare kronologiska framställningar av händelseförloppet. 
Dessa har tillsammans med transkriptioner av samtal legat till grund för 
vidare analys där jag också vid ett flertal tillfällen behövt återvända till in-
spelningarna och de ursprungliga fältanteckningarna. 

En del av det inspelade materialet har transkriberats. Här har jag valt ut 
alla dokumenterade samtal där läraren ingått som deltagare. Eftersom syftet 
med mina analyser har varit att studera innehållsaspekter i samtalen, och 
alltså vad snarare än hur något sägs, har jag valt att göra en grov transkri-
bering där också talet, för läsbarhetens skull, till stora delar skriftspråksan-
passats (Norrby 2014:99). Vissa ordformer som används i informellt skrift-
språk har dock behållits, t.ex. dom, eller nånting. Samtalen har transkribe-
rats ordagrant och innehåller därför omtagningar och upprepningar. Tyd-
ligt hörbara tvekljud, såsom eh, har också tagits med. Korta försök att ta 
över turen och som varit svåra att tyda har jag utelämnat. För att göra tran-
skriptionerna lättillgängliga har jag valt att återge replikerna som meningar 
med stor bokstav och skiljetecken. Vidare har följande beteckningar har an-
vänts:  

 
 
(…) tal som jag inte har kunnat tyda   
[…]  del av samtalsbidrag eller samtal har utelämnats 
  - avbrutna turer eller omtagningar  
kursiv uppläst text 
((pekar)) metakommentarer, tilläggsinformation  
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De samtal som förekommer i avhandlingen återges på olika sätt. I flera fall 
återges samtalsutdrag i replikorganiserad form där varje samtalsbidrag 
numrerats och markerats med bokstavsbeteckningar som anger vem som 
talar. Här står L alltid för läraren medan övriga bokstäver betecknar elevers 
fingerade namn. I de fall då det har varit svårt att avgöra vilken elev som 
talar har ett frågetecken använts för att beteckna talaren. I vissa fall återges 
samtalen som referat i löpande text med eventuella citat. Vid ett antal till-
fällen lyfts särskilt lärarens tal fram och då används blockcitat.  
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4 Analytiska ingångar 
I följande kapitel beskrivs avhandlingens analytiska ingångar. Undervis-
ningens skrivförlopp står tillsammans med de texter som blir resultatet i 
centrum för analysen. Analysverktygen är ofta hämtade från det tidigare 
nämnda projektet TOKIS, Text- och kunskapsutveckling i skolan (Ledin 
m.fl. 2006, 2013). För analysen av undervisningens skrivförlopp är två be-
grepp centrala i denna avhandling: aktivitetskedja och textsamtal. Dessa 
presenteras närmare i avsnitt 4.1. I avsnitt 4.2 följer ingångar till elevtex-
terna, där yttre form och inre struktur är centrala analysbegrepp. Den inre 
strukturen studeras utifrån textaktiviteter, i viss mån också textbindning. I 
de fall andra analysmetoder och begrepp använts, presenteras de i respek-
tive resultatkapitel i anslutning till analysen. 

4.1 Analys av undervisningen: aktivitetskedja och textsamtal 
I analysen av undervisningen utgör alltså skrivförlopp det centrala studie-
objektet. Ett skrivförlopp löper över tid och avser här en sekvens av lekt-
ioner som startar med att ett arbete med en viss typ av text introduceras till 
att det avslutas. Begreppet skrivförlopp kan liknas vid det som Christie 
(2002:99ff.) benämner curriculum macrogenre, och som på svenska blivit 
översatt till didaktisk makrogenre (Liberg 2012a:222). Olika klassrumsak-
tiviteter betraktas här som steg i olika ”undervisningsgenrer” vilka i sin tur 
hänger samman i en övergripande struktur och bildar en makrogenre, dvs. 
ett undervisningsförlopp med ett övergripande pedagogiskt mål24

. Makro-
genren har en inledning, mittdel och avslutning, och övergångarna mellan 
de olika delarna markeras genom språkliga förändringar i samtal (Christie 
2002:103ff.). I min analys av skrivförloppen kommer jag också att använda 
mig av denna tredelade indelning. Skrivförloppens olika delar analyseras 
däremot inte i termer av genrer, och övergångarna mellan dem analyseras 
inte heller språkligt. De olika delarna urskiljs istället utifrån deras övergri-
pande mål. Skrivförloppens inledning utgörs i mitt material alltid av en för-
arbetsfas där eleverna förbereds för ett kommande textskrivande. Under 
mittdelen påbörjas ett arbete som resulterar i någon form av skriven text. 
Avslutningen avslutar skrivförloppet genom att antingen den tidigare 

                                                      
24 Begreppet är inspirerat av Martins genreteori (t.ex. Martin 2001a, Martin & Rose 
2008.) och framför allt begreppet macrogenre som används för att beteckna texter 
uppbyggda av flera genrer vilka i sin tur byggs upp av olika textsteg (se t.ex. Martin 
& Rose 2008:218ff). 
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skrivna texten följs upp och bearbetas till en slutversion eller att en ny text 
skrivs.  

För att närmare studera hur skrivförloppens inledning, mittdel och av-
slutning byggs upp använder jag mig av begreppet aktivitetskedja. Begrep-
pet har sin grund i forskningsprojektet TOKIS (Text- och kunskapsutveckl-
ing i skolan, Ledin m.fl. 2006, 2013). För att beskriva hur arbetet med skriv-
processer organiseras i klassrummet används i TOKIS begreppet textkedja 
(Holmberg & Wirdenäs 2010, Holmberg 2012). En textkedja utgörs av en 
rad skriftliga och muntliga aktiviteter som lärare initierar i klassrummet och 
där elevtexterna utgör en länk. Textkedjan hålls samman genom att den 
berör arbetet med en viss text. Genom att kartlägga textkedjan under ett 
skrivförlopp blir det möjligt att närmare studera den situationskontext som 
omger de elevskrivna texterna. Det blir ett sätt att förstå elevtexterna ”mot 
bakgrund av hela den praktik som bildas av en rad olika aktiviteter, vilka 
alla på olika sätt realiseras i texter med språkliga och andra semiotiska re-
surser” Holmberg (2012b:79).  

Begreppet textkedja har inom TOKIS använts på något skilda sätt. I Wir-
denäs och Holmberg (2010) används begreppet för att kartlägga aktiviteter 
som sker genom skriftliga texter under ett skrivförlopp (läsning och skri-
vande). Min användning av begreppet följer Holmberg (2012b) som i text-
kedjan också innefattar muntliga texter i form av olika samtal i klassrum-
met (jfr Bergh Nestlog 2012:47). Istället för att använda begreppet textkedja 
har jag dock, som nämnts, valt att använda aktivitetskedja. Orsaken till 
detta är att begreppet text i denna avhandling används för skriftlig text.  

En aktivitetskedja utgörs alltså av en rad skriftliga och muntliga aktivi-
teter i klassrummet. De olika slags aktiviteter som ingår i en aktivitetskedja 
(läsa, samtala, skriva) löper i praktiken oftast parallellt eller växelvis och 
blir på så vis invävda i varandra. För att exemplifiera hur analysen av skriv-
förloppen har gått till visas i tabell 4.1 delar av den aktivitetskedja som 
bygger upp ett skrivförlopps inledning under arbetet med faktatexter (kapi-
tel 8).  
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Tabell 4.1 Delar av aktivitetskedjan under faktatextförloppets inledning. 

 
 
Aktivitetskedjan är uppifrån och ner strukturerad efter tid. Läs-, samtals-, 
och skrivaktiviteter skrivna på samma rad pågår parallellt eller växelvis. 
Lektion 1 inleds med ett lärarlett helklassamtal. Helklassamtalet löper pa-
rallellt med att två listor gemensamt utarbetas på tavlan. Det rör sig alltså i 
en mening om olika slags aktiviteter, att samtala och att skriva text på tav-
lan. De pågår dock parallellt och ingår på så vis i en och samma övergri-
pande aktivitet, en aktivitet som i detta fall går ut på att inventera elevernas 
befintliga kunskaper, och vad de önskar att lära sig om dinosaurier. I de 
aktiviteter som följer läser eleverna faktaböcker i par, parallellt med att de 
skriver faktapunkter och ord på tavlan. Det rör sig också här om skilda 
skriftliga aktiviteter (läsning och skrivande) och texter (faktaböcker och 
punkter och ord på tavlan). Aktiviteterna pågår dock parallellt och växelvis. 
Eleverna läser i faktaböcker och antecknar sedan på tavlan allteftersom de 
hittar fakta om dinosaurier, och för dem obekanta ord i faktaböckerna. I 
aktiviteten ingår också samtal mellan eleverna, och med läraren, som bidrar 
med stöd under läsningen och skrivandet på tavlan.  

Skriv-
förloppets 
delar 

Lektion Läsa Samtala  Skriva  

Inledning 1  Helklassamtal 
 

Listor med 
faktapunkter 
frågor på tav-
lan 

I par: fakta-
böcker  

Parsamtal 
Lärare-elev 

I par: fakta-
punkter och 
ord på tavlan 

2 Två dinosau-
riebilder 

Parsamtal 
 

 

Två dinosau-
riebilder 

Helklassamtal  
 

 

3 Två faktatexter Gruppsamtal  
 

Två faktatexter Helklassamtal  
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Under den lektion som följer (lektion 2) arbetar eleverna inledningsvis i 
par med att läsa och diskutera två dinosauriebilder utifrån likheter och skill-
nader. Denna aktivitet följs sedan upp i helklass där respektive par får re-
dovisa vad de kommit fram till. Skrivförloppets inledning avslutas i och med 
lektion 3, där eleverna inledningsvis i grupp läser och diskuterar två fakta-
texter utifrån hur de är uppbyggda. Detta följs sedan av en aktivitet i hel-
klass med läsning och samtal om samma texter. Det övergripande målet 
med den aktivitetskedja som bygger upp skrivförloppets inledning är att 
eleverna ska få bekanta sig med ett nytt ämnesområde, i detta fall dinosau-
rier, och den typ av text som är aktuell för arbetet, nämligen faktatexter.  

Ett annat viktigt analysbegrepp i avhandlingen är textsamtal. Begreppet 
används såsom det har definierats inom projektet TOKIS (Wirdenäs och 
Holmberg 2010:110ff.). Textsamtal ges här en vid betydelse genom att in-
begripa samtal i olika konstellationer (helklass, grupp eller par) och om tex-
ter av olika slag: föreställda texter, lästa texter och skrivna texter. Begreppet 
innefattar alltså samtal som behandlar konkreta och specifika texter, men 
också samtal som behandlar ”texter eller genrer mer abstrakt och generellt, 
som i tidiga samtal om vad som ska skrivas” (Holmberg & Wirdenäs 
2010:111).  

Samtal kan analyseras utifrån olika infallsvinklar och på olika sätt. I 
denna undersökning görs en innehållsanalys av textsamtalen och i någon 
mån görs en analys av lärarens samspel med eleverna (se t.ex. lärarens sätt 
att ställa frågor, avsnitt 7.2.3, exempel 7.11). Fokus i analysen är på text-
samtalens inriktning och funktion med avseende på vilken dimension av 
texten som lyfts fram. Holmberg & Wirdenäs (2010:111f.) talar om text-
samtal med inriktning mot funktion, förankring och förebild, vilka också är 
de tre textsamtalstyper som jag utgår ifrån i analysen av textsamtalen.  

Textsamtal med inriktning mot funktion syftar till att öka förståelsen för 
textens syfte och mottagare. Det kan handla om samtal om en texts syfte i 
en specifik situation och vem/vilka den riktar sig till, men samtalen kan 
också handla om det syfte som en viss typ av text generellt brukar ha i kom-
munikationen mellan skribent och läsare. Förankringssamtal syftar istället 
till att fördjupa förståelsen för ett visst innehålls- eller erfarenhetsområde. 
Det kan handla om egna kunskaper eller erfarenheter inom ett visst område, 
men också om innehållet i lästa texter av olika slag. Den sista textsamtals-
typen, förebild, syftar till att ge förebilder för ett visst skrivande genom att 
behandla formaspekter på olika nivåer i en text.  

De olika textsamtalen lyfter alltså fram olika dimensioner av en text, tex-
ten som handling, texten som innehåll och texten som form. Textsamtalen 
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kan relateras till Ongstads (2004:97–105) triadiska syn på kommunikation, 
som bland annat bygger på Bachtins (1997) resonemang om yttrandets tre 
sidor. För det första förhåller sig ett yttrande till ett tidigare omtalat ämne 
eller innehåll. Bachtin (1997:225) beskriver detta genom att säga att den 
talande eller skrivande genom sitt yttrande alltid intar en ”aktiv position i 
den ena eller andra referentiellt semantiska sfären”. För det andra har ytt-
randet en expressivitet. Det uttrycker författarens önskan om att få bli syn-
lig i texten, eller med Bakhtins ord, ”den talandes subjektiva emotionellt 
värderande förhållande till det referentiellt semantiska innehållet i sitt ytt-
rande” (1997:225). För det tredje har yttranden, som tidigare nämnts, en 
riktadhet. De är adressiva och har på så vis en relation till tänkta eller verk-
liga mottagare (Bachtin 1997:234). Yttranden (eller texter) har alltså alltid 
"en fysisk formsida, en referende innholdsside og en handlingsmessig bruks-
side” (Ongstad 2004:16). Det triadiska synsättet innebär att innehåll, form 
och handling är "vevd sammen" (Ongstad 2004:101) och därmed alltid 
samtidigt verksamma i autentiska texter. I skolans undervisning är det där-
emot inte ovanligt, menar Ongstad (2004:101), "å fokusere på det enkelte 
aspekt mer isolert, snarare enn i sammanheng”. Att hitta en balans mellan 
dessa aspekter i skrivundervisningen ser Ongstad som en av "skrive-
opplaeringens mest kompliserte, men mest nodvendige oppgave" 
(2004:101). 

De övergripande samtalsinriktningarna, funktion, förankring och före-
bild, kan också relateras till Libergs (2012b) diskussion om olika undervis-
ningsinnehåll i läs- och skrivundervisning. Liberg (2012b:143ff) menar att 
undervisningen kan fokusera både lokala och globala aspekter av dessa tre 
dimensioner av texten. Undervisning som fokuserar en lokal aspekt av tex-
tens funktion inriktas mot det syfte som uppnås genom den konkreta tex-
tens innehåll. Den australiensiska genreskolan utgår från en sådan mer lokal 
funktionsaspekt i sin definition av genrer som sociala processer, där texters 
olika syfte, såsom att berätta, beskriva och argumentera, definieras utifrån 
textens övergripande makrostruktur och språkliga realisering (se t.ex. Mar-
tin & Rose 2008, Schleppegrell 2004, se också avsnitt 2.2.4 och 4.2.1). 
Undervisning, eller textsamtal, med inriktning mot en global funktionsa-
spekt rör istället frågor om textens specifika användning och mottagare i ett 
visst sammanhang. Liberg (2012b:144) exemplifierar de två funktionsa-
spekterna med en text ur en lärobok för barn. Den aktuella textens lokala 
funktion är att återberätta. Utifrån en global aspekt är textens funktion att 
lära barn att avkoda text.  
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På samma sätt går också att föra textsamtal med inriktning mot innehåll 
utifrån både ett globalt och ett mer lokalt perspektiv. Ett lokalt fokus på 
textinnehållet innebär då textsamtal om ”orden, och de enskilda mening-
arna, och deras konventionella betydelse” (Liberg 2012b:144), medan sam-
tal med globalt innehållsfokus istället är inriktat mot exempelvis tematik 
eller budskap i texten som helhet. Vad gäller förebildssamtal så kan även de 
inriktas mot såväl lokala formaspekter, på ord- och satsnivå, som mer glo-
bala övergripande strukturer ovanför satsnivå. Textdimensionerna och de 
olika textaspekterna sammanfattas i tabell 4.2.  
 

Tabell 4.2 Textdimensioner och dimensionsaspekter i olika textsamtal efter Holm-
berg & Wirdenäs (2010) och Liberg (2012). 

 
 

Som Wirdenäs och Holmberg (2010:112) påpekar kan de olika samtalsin-
riktningarna växla under ett och samma samtal, eller kombineras på olika 
sätt. Exempelvis kan textens form diskuteras tillsammans med textens syfte, 
och på så vis kombineras förebild och funktion. De olika inriktningarna kan 
också framträda mer eller mindre explicit i ett samtal. I ett samtal där klas-
sen exempelvis diskuterar frågan om vad man har en instruktionstext till, 
är det tydligt hur samtalet är inriktat mot textens syfte. Textens form och 
syfte kan också framträda mer implicit genom samtal där textens innehåll 
är det som huvudsakligen behandlas.  

Textsamtalstyp Textdimension Lokal dimensions-
aspekt 

Global dimesions-
aspekt 

Funktion Syfte  Det syfte som upp-
fylls genom den 
konkreta textens 
innehåll 

Textens specifika 
användning och 
mottagare 

Förankring Innehåll  
 

Ord och meningars 
betydelse 

Tematik och bud-
skap i texten som 
helhet 

Förebild Form  Strukturer på sats-
nivå 
(bokstäver, ord,  
meningsbyggnad) 

Strukturer ovanför 
satsnivå 
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4.2 Analys av elevtexterna: yttre form och inre struktur  
I avsnitt 2.1.2 beskrevs texter som kulturella fenomen. De är yttranden 
”som medierar världen på ett sätt som tillskrivs värde i en kultur” (Ledin 
2013:6). Ledin (2013) lyfter fram olika egenskaper hos texter som är cen-
trala för hur vi förstår dem som just texter. En sådan egenskap rör materi-
aliteten, dvs. att texter alltid har en materiell yta som kan designas på olika 
sätt och bilda format såsom ett A-4 papper, en bok eller en dagstidning. På 
den materiella ytan görs inskriptioner med hjälp av olika teckensystem (t.ex. 
alfabetisk skrift, symboler, tabeller eller bilder). Två andra centrala egen-
skaper för hur vi förstår yttranden som texter är textens yttre form och inre 
struktur (Berge 2008:44, Ledin 2013:11), vilka utgör de två huvudsakliga 
textdimensioner som i denna studie blir aktuella för analyserna av elevernas 
texter.  

Den yttre formen, hur texten börjar och slutar, gör texten till en avgrän-
sad helhet. Yttre form kan förstås med utgångspunkt i Bachtins (1997) re-
sonemang om yttrandet som en kommunikativ och final enhet (se avsnitt 
2.1.2). Yttranden som avgränsade helheter bestäms utifrån detta resone-
mang av hur de används i interaktionen snarare än av inre, absoluta krite-
rier. Den yttre formen markerar sådana avgränsade texthelheter genom att 
tala om var kommunikationen börjar och slutar. Att inleda en text med Det 
var en gång och avsluta den med De levde lyckliga i alla sina dagar är ex-
empel på ett i vår kultur typiskt sätt att språkligt markera textgränser, i 
detta fall för en saga. Den yttre formen bidrar på så vis till att koda textens 
”målorientering, så att språkbrukare vet vad en text går ut på” (Ledin 
2013:6). Elevtexternas yttre form analyseras i kapitel 5 och 6.  

En annan viktig del i att lära sig handla och tänka genom text rör texters 
inre struktur, en textdimension som enligt Berge (2005) ofta skiljer svagare 
och starkare skribenter åt. Textens inre struktur byggs upp av mer eller 
mindre relaterade textdelar på olika nivåer i texten, och bidrar på så vis till 
att mediera kommunikativa funktioner. Textanalyserna i denna studie har 
fokus på texternas helhet och funktion, och koncentreras till att identifiera 
vilka textaktiviteter som framträder i texterna. Textaktiviteter redogör jag 
för i avsnitt 4.2.1. Beroende på den text som analyseras kommer också den 
inre strukturen på mikronivå att studeras genom analys av samband mellan 
satser och meningar, dvs. det som inom svensk textlingvistik tradition kallas 
textbindning (Enkvist 1974, Nyström 2001, Hellspong och Ledin 1997). 
Textbindning presenteras i avsnitt 4.2.2.  
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4.2.1 Textaktiviteter  
Avhandlingens textanalytiska del bygger i huvudsak på en analys av text-
aktiviteter. Textaktivitetsbegreppet används också i viss mån för att identi-
fiera vilka förväntningar på makrostruktur som kommer till uttryck i under-
visningen genom olika textsamtal eller modelltexter. 

Textaktivitet är ett begrepp som härrör från projektet TOKIS, och som 
där betecknar ”ett grundläggande sätt att skapa text, en enkel kommuni-
kationsakt” (Ledin m.fl. 2013:90). Inom TOKIS-projektet skiljer man på 
socialt förankrade textsorter, såsom t.ex. insändare och recept, dvs. genrer 
i nyretorisk bemärkelse (Miller 1984, se också avsnitt 2.2.3), och textakti-
viteter som istället avser språkligt bestämda framställningsformer (Holm-
berg 2010a). Holmberg (2010a) anger tre skäl för att skilja textaktiviteter 
(TA) från begreppet genre: 
 

1) En TA återkommer i olika slags situationskontexter, medan en genre är 
mer bunden till en viss slags social situation. 2) TA realiseras typiskt i en 
textdel, medan genre betecknar hela texter. 3) TA har typiskt en mer fast 
makrostruktur, dvs. den är ”staged”, medan det är betydligt svårare att ge-
neralisera om strukturen för t.ex. insändare (Holmberg 2010a:125). 

 
Begreppet gör det alltså möjligt att i mer generella termer studera texthel-
heters uppbyggnad och funktion. Projektet utgår från att det finns fem (eller 
sex) grundläggande textaktiviteter: berättelse/återberättelse, beskrivning, 
förklaring, instruktion och ställningstagande (Holmberg 2006, 2010b, 
Holmberg, Ledin & Wirdenäs, 2007). 

Textaktiviteter kan liknas vid den australiensiska genreskolans genrebe-
grepp där genrer har en given makrostruktur med en uppbyggnad i olika 
steg, och som kännetecknas av en viss språklig realisering (se t.ex. Schlep-
pegrell 2004, Hedeboe och Polias (2008), se även avsnitt 2.2.1). Begreppet 
har också tydliga kopplingar till Adams (1992) textsekvenser (Ledin 2000). 
Här talar man om hur prototypiska sekvenser, såsom narrativa, deskriptiva 
och argumentativa, byggs upp av olika sekvensdelar, eller makroproposit-
ioner, och bildar en strukturell och funktionell helhet (Ledin 2000:70). I 
min analys av textaktiviteter hämtar jag, beroende på den text som analys-
eras, begrepp från både Holmberg (2006, 2010b) och Adams textsekvenser 
såsom de har tolkats av Ledin (2000).  

En textaktivitet utmärks av ett typiskt textmönster som byggs upp av 
olika textdelar, eller steg som jag fortsättningsvis kallar dem, vilka fyller en 
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funktion i texten som helhet. En textaktivitet bygger på att stegen är relate-
rade till varandra på bestämda sätt. En elevtext i mitt textmaterial inleds 
exempelvis såhär: Det var en gång en prinsessa och en prins. Prinsessan 
hette Maja och prinsen hette Max. Dom bodde i ett slott. Denna del av 
texten skulle kunna sammanfattas som en utgångssituation eller orientering. 
Elevtexten fortsätter sedan med följande: En dag kom en häxa genom väg-
gen. Häxan förvandla Max till en groda. Då försökte Maja pussa på Max 
för att bryta förtrollningen. Det gick inte att pussa på max för att förtroll-
ningen var stark magi. Denna del av texten skulle kunna betecknas som en 
komplikation där normaltillståndet i utgångssituationen bryts av en oför-
modad och problematisk händelse. Identifieringen av textaktiviteter bygger 
alltså på att en strukturell helhet kan urskiljas i texten.  

Textaktiviteters relation till texten som helhet kan vara av två slag. En 
text kan antingen utgöras av en textaktivitet eller omfatta flera textaktivi-
teter (jfr Holmberg 2006:135). Vanligast är att en text omfattar flera text-
aktiviteter (Ledin 2000:70). I de fall en text omfattar flera textaktiviteter, 
kan textaktiviteterna antingen följa linjärt på varandra eller bäddas in i 
varandra på olika sätt. När olika textaktiviteter kombineras i en text kan 
en typ dominera (Ledin 2000:70).  

Förutom att textaktiviteter är uppbyggda av olika steg kännetecknas de 
också av vissa språkdrag. Ledin (2000:72–77), Holmberg (2006) och Holm-
berg, Ledin & Wirdenäs (2007) lyfter fram ett antal typiska språkdrag som 
utmärker olika textaktiviteter. Att studera verbprocesser i texten kan exem-
pelvis vara till hjälp för att identifiera olika textaktiviteter (jfr Westman 
2009:62, Holmberg 2006:138). Begreppet process härrör från den funkt-
ionella grammatiken och hör till den del av språkets funktion att beskriva 
och skapa erfarenheter (Holmberg och Karlsson 2006:73ff.). Processerna 
kommer språkligt oftast till uttryck genom huvudverbet i en sats och be-
tecknar då en betydelse eller funktion i satsen. Processerna anger att något 
görs, händer, sägs, uppfattas eller är25. Holmberg och Karlsson (2006:78) 
räknar med fyra processtyper: materiella, relationella, mentala och verbala. 
De materiella processerna betecknar händelser och handlingar (t.ex. 
springa, spela), de relationella uttrycker tillstånd (t.ex. är, har), de mentala 
anger förnimmelser av olika slag (t.ex. känna, höra) och de verbala att något 

                                                      
25 Till processerna knyts också deltagare, som anger vilka som agerar eller berörs av 
skeendet, och omständigheter, som ger information om när, var och hur något sker. 
För en svensk presentation av det erfarenhetsmässiga systemet inom den funktion-
ella grammatiken, se Holmberg och Karlsson (2006, kap. 4).  
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sägs (t.ex. säga, förklara). Givetvis förekommer olika slags processer i en 
text, men beroende på textaktivitet kan processtyperna variera (Holmberg 
2006:138). Att studera textens verbprocesser tillsammans med andra språk-
liga drag i en text kan alltså vara till hjälp för att identifiera textaktiviteter 
(jfr Westman 2009:62). Exempel på språkliga drag som typiskt förknippas 
med olika textaktiviteter ges i den beskrivning av de olika textaktiviteterna 
som följer. 
 
Berättelse och återberättelse 
För textaktiviteten berättelse utgår jag från Ledins (Ledin 2000:72) tolkning 
av Adams narrativa sekvens. Den visas nedan i sin helhet även om inte alla 
steg kommer att bli aktuella.  
 
Introduktion eller sammanfattning 
Utgångssituation 
Komplikation 
Händelsekedja eller evaluering 
Upplösning 
Slutsituation 
Avslutande evaluering eller sensmoral 
 
De olika stegen följer vanligtvis kronologiskt på varandra även om en annan 
kronologi är möjlig, och vissa steg kan uteslutas. Det typiska för berättelsen 
är ett avbrott i vardagen genom att något oväntat inträffar som orsakar en 
komplikation. Att lösa komplikationen utgör berättelsens kärna. Strukturen 
liknar den modell över strukturen hos muntliga berättelser som konstrue-
rats av Labov & Waletsky (1967), och som sedan blivit utgångspunkten för 
flera senare strukturmodeller (se t.ex. Martin & Rose 2008:49ff.). Som 
framgår av uppställningen ovan ingår evaluering som ett steg i berättelser. 
Genom evalueringarna, som ofta ingår som en del i ett annat steg, ges be-
rättaren eller de personer som skildras möjlighet att kommentera, reagera 
eller reflektera över olika händelser (Hedeboe & Polias, 2008:118–119).  

En berättelse utmärks genom att handla om unika levande varelser (Ledin 
2000:72, Holmberg, Ledin & Wirdenäs, 2007:14). Språkliga drag som Le-
din (2000:72) lyfter fram som typiska är personsubjekt, materiella proces-
ser, preteritum som huvudtempus och tidsmarkeringar i form av adverbial 
eller temporala konnektiver.  

Liksom Holmberg (2010b:16) väljer jag att urskilja återberättelse som en 
egen textaktivitet. Återberättelsen kan beskrivas som en enklare form av 
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berättande. Medan berättelsen har att göra med problematiska händelser 
som får sin upplösning inom berättelsens ram, innefattar återberättelsen ett 
återgivande av händelser som presenteras i kronologisk ordning utan ett 
komplikations- och upplösningssteg. Återberättande text återger alltså hän-
delser i den tidsföljd de ägt rum och byggs upp av de övergripande stegen 
utgångssituation och händelsekedja/evaluering.  

 
Beskrivning 
För den beskrivande textaktiviteten använder jag mig av Holmberg (2006).  
Till skillnad från den berättande och återberättande textaktiviteten som är 
linjär och bygger på en kronologi, är den beskrivande textaktiviteten istället 
hierarkisk och bygger på att ett heltema bryts ner i olika delteman 
(2006:133f.).  

De språkliga drag som Ledin lyfter fram som utmärkande för den beskri-
vande textaktiviteten är påståendesatser (t.ex. ”Huset har vita knutar”), re-
lationella processer med verb som exempelvis är och har. Vidare används 
ofta begrepp med generisk referens (Räven är ett rovdjur). Vanligt är också 
att satser binds ihop additivt med t.ex. och, dessutom, även (Holmberg, Le-
din & Wirdenäs, 2007:14). 
 
Förklaring 
Den förklarande textaktiviteten bygger på en fråga-svar-struktur och syftar 
till att förklara och reda ut sakförhållanden (Ledin 2000:75). Den förkla-
rande textaktiviteten byggs enligt Ledin (2000:75) upp av följande steg: 
 
Introduktion: ett problem presenteras 
Problem: bygger på varför- och hur-frågor 
Förklaring: besvarar frågan 
Kommentar: avrundning med slutsats eller värdering 
 
Stegen problem och förklaring utgör enligt (Ledin 2000:75) stommen i för-
klarande text. I sin mer utbyggda form inleds förklaringen med att själva 
problemet introduceras och avslutas med en slutsats eller värdering. Detta 
påminner om Holmbergs (2006:133) beskrivning av den förklarande text-
aktiviteten som innehåller steget problem, som sedan ges en utredning och 
som resulterar i en slutsats.  

Som språkliga signaler för förklarande text anger Ledin (2000:75) ut-
tryck för orsak (t.ex. bero på) och följd (t.ex. innebär) samt frågesatser som 
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realiserar steget problem. Eftersom förklaringar ofta innebär att man kon-
trasterar, jämför eller reder ut orsaksförhållanden, är det också vanligt med 
konnektiver som ger uttryck för motsats (t.ex. men, dock,) och kausalitet 
(t.ex. eftersom, för, därför).  
 
Instruktion 
Vad gäller textaktiviteten instruktion använder jag mig av Holmbergs 
(2006:133f) beskrivning av stegstruktur. Den ser ut som följande: 

 
Mål  
Handlingar  
Resultat 
 
Den instruerande textaktiviteten syftar till att vägleda läsaren mot ett visst 
mål, och själva målet inleder då typiskt textaktiviteten (Holmberg, Ledin 
och Wirdenäs 2007:9). Det mest centrala steget utgör de handlingar som 
ska utföras för att nå det aktuella målet. Dessa följer då i den ordning som 
handlingarna ska utföras. Textens avslutande steg är resultat, i vilket målet 
kommenteras.  

Den säkraste språkliga signalen på en instruktion är enligt Ledin 
(2000:76) verb som uttrycker handlingar och som har läsaren som utsatt 
eller underförstådd agent. Verben kan förekomma i imperativ (Ta fram 
boken), i passiv (Boken tas fram) eller i aktiv form med man som subjekt 
(Man tar fram boken). Modala hjälpverb såsom kan, bör och ska är också 
vanliga (Holmberg, Ledin och Wirdenäs 2007).  
 
Ställningstagande 
För textaktiviteten ställningstagande använder jag mig också av Holmbergs 
(2006, 2009) begrepp. Ställningstagandet har tre steg: 
 
Åsikt 
Skäl 
Slutkläm 
 
Att ta ställning handlar om att framföra en åsikt. Åsikten anges vanligtvis 
först, och därefter anges skäl för den. Åsikten och skälen bildar en argu-
mentation som går ut på att påverka andras åsikter (Holmberg, Ledin, Wir-
denäs 2007, Holmberg 2009). Textaktiviteten avslutas med en slutkläm 
som upprepar eller förstärker åsikten (Holmberg 2009).  
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Språkliga kännetecken för ett ställningstagande är enligt Ledin (2000:75) 
konnektiver som anger orsak och kontrast (t.ex. därför, men). Vanligt är 
också modala uttryck av olika slag (sannolikt, borde, måste) och evalue-
rande uttryck (viktigt, bäst).  

4.2.2 Textbindning 
Samband mellan satser och meningar genom textbindning analyseras hu-
vudsakligen i kapitel 8. I det följande ges en översiktlig presentation av text-
bindning. En närmare beskrivning och exemplifiering ges i anslutning till 
textanalysen i kapitel 8.   

För att tala om sammanhang och samband i text används ofta begreppen 
kohesion och koherens (Hellspong och Ledin 1997:35, Nyström 2001:11). 
Med kohesion avses textsamband som skapas genom observerbara sam-
bandsmarkörer, medan koherens avser mer bakomliggande innehållssam-
band i texten och som har med förförståelse, förkunskaper och kontext att 
göra. Sammanhang, eller koherens, i text, kan därmed i viss mån sägas vara 
något relativt som skapas i läsningen med hjälp av bland annat kohesiva 
markörer. I denna avhandling fokuseras sammanhang och samband som 
skapas av explicit uttryckta kohesiva länkar.  

Referensbindning, tematisk bindning och konnektivbindning räknas till 
de vanligaste sätten att binda samman satser och meningar i text (Hellspong 
Ledin 1997, Nyström 2001). Referensbindning skapas genom att ord med 
samma referens används: ”[n]yckeln till bindningen ligger i orderns refe-
rens, det vill säga deras syftning på ett begrepp, en referent” (Nyström, 
2001:11). Referensbindningen skapas alltså genom att samma eller besläk-
tade begrepp, som pekar ut så kallade referenter, återkommer i texten. Ked-
jor av referenter som är bundna till varandra kallas för ledfamiljer 
(Hellspong & Ledin, 1997:82).  

Tematisk bindning (Hellspong och Ledin 1997:84ff.) eller tematik (Ny-
ström, 2001:12.) har sin grund i textens informationsstruktur. För att besk-
riva denna bindning urskiljer man två delar i en sats eller mening, tema re-
spektive rema. Temat utgör utgångspunkten för yttrandet och avser, ”det 
man talar om” (Hellspong och Ledin 1997:84), och det står därför ofta först 
i satsen. Ofta sammanfaller också temat med känd information, dvs. med 
något som nämnts tidigare i texten eller som betraktas som känd informat-
ion utifrån kontexten. Remat är yttrandets fortsättning eller ”det man talar 
om” (Hellspong och Ledin 1997:85), och hör vanligtvis till den nya inform-
ation som ges. Denna kommunikativa princip, att gå från det bekanta till 
det obekanta, brukar kallas tema-rema-principen (Hellspong & Ledin, 
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1997:85, Nyström 2001:87). Både Nyström (2001:85) och Hellspong & 
Ledin (1997:84) tar upp den nära relationen mellan referensbindning och 
tematik och påpekar att centrala referenter i en text ofta förekommer på 
temaposition. 

Satskonnektion (Nyström 2001:100) eller konnektivbindning (Hellspong 
och Ledin 1997:88) visar satsers och meningars logiska samband till 
varandra. Sambandet markeras ofta explicit med konjunktioner (t.ex. och, 
men), subjunktioner (t.ex. eftersom, om) eller konjunktionella adverb (t.ex. 
sedan). Nyström (2001:106–107) kallar konnektiver hämtade från dessa 
ordklasser för grammatikaliserade konnektiver men konstaterar samtidigt 
att ord från andra ordklasser kan markera konnektivbindningar i en text. 
Hellspong och Ledin (1997:88) påpekar exempelvis att vissa verb kan ha en 
konnektiv funktion, såsom exempelvis medför som markerar följd. Bero-
ende på vilket slags samband dessa konnektiver markerar, kan konnektiv-
bidningen delas in i olika grupper. Hellspong och Ledin (1997) räknar med 
fyra huvudgrupper: additiv konnektion som innebär tillägg, temporal kon-
nektion som markerar tidsföljd, kausal konnektion som anger orsaksam-
band och adversativ som rör motsatsförhållanden (Hellspong & Ledin 
1997). Både Hellspong & Ledin (1997) och Nyström (2001) framhåller re-
lationen mellan konnektivbindning och textaktiviteter (eller texttyper). Re-
lationen mellan konnektivbindning och textaktiviteter presenterades ovan i 
avsnitt 4.2.1. 
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5 Sagor 
Läsårets första skrivprojekt ägnades åt sagor. Skrivprojektet ingick som en 
del i ett sagotema som också samtidigt pågick i skolans förskoleklass och 
årskurs 1-2. Ett av syftena med sagotemat var, enligt Karin, att eleverna 
skulle få bekanta sig med ett antal klassiska sagor. Innan det aktuella skriv-
projektet tog vid anordnades under några tillfällen skolgemensamma sago-
stunder med högläsning och filmvisning som i den aktuella klassen följdes 
upp med samtal och skrivande av svar på innehållsfrågor knutna till sa-
gorna. I vissa fall diskuterades också hur en och samma sagoberättelse 
skiljde sig åt mellan bokversionen och filmversionen. Ett annat syfte med 
sagotemat var, enligt Karin, att eleverna skulle få bekanta sig med ”vad som 
är typiskt för en saga” för att sedan använda dessa kunskaper i eget skri-
vande. 

I avsnitt 5.1 redogör jag för skrivförloppets aktivitetskedja dvs. de akti-
viteter som eleverna genom skriftliga texter och samtal engageras i. Avsnitt 
5.2 behandlar det stöd för skrivandet som erbjuds genom olika textsamtal. 
I avsnitt 5.3 riktas fokus mot elevtexterna. Texterna analyseras utifrån de-
ras yttre form och inre struktur, huvudsakligen på makronivå. Kapitlet av-
slutas i 5.4 med en sammanfattande diskussion. 

5.1 Skrivförloppets aktivitetskedja 
Skrivförloppet, som i sin helhet omfattar 13 lektioner och sträcker sig över 
en period på ca fem veckor, har tre tydliga delar. Målet med inledningen är 
att förbereda eleverna för eget skrivande. Mittdelen är skrivfokuserad där 
eleverna skriver en saga. Under skrivförloppets avslutning följs elevtexterna 
upp och bearbetas till en slutversion. Skrivandet sker i par eller i grupp om 
tre och bygger alltså på ett skrivarbete med två textversioner.  

Skrivförloppet omfattar olika aktiviteter. En översikt över aktivitetsked-
jan ges i tabell 5.1. Tabellen visar uppifrån och ner hur skrivförloppet löper 
över tid. Aktiviteter skrivna på rader efter varandra visar alltså på följd. 
Läs-, samtals-, och skrivaktiviteter skrivna på samma rad innebär att de på-
går parallellt eller växelvis och att de ingår i en och samma övergripande 
aktivitet.  
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Tabell 5.1 Sagoförloppets aktivitetskedja. 
 

Skriv- 
förloppets 
delar  

Lektion Läsa Samtala Skriva 

Inledning 
 

1-626 I helklass: 
lärarens hög-
läsning av sa-
gor 

Helklassamtal: 
Vad är det för 
text? 

Tankekartor 
på tavlan 

Mittdel 
 

7  Helklassamtal: 
Vad känne-
tecknar en 
saga? 

Lista på tavlan 

7-11  Parsamtal:  
Lärare-elever 

I par:  
elevtext  
(version 1) 

Avslut-
ning 

12  Helklassamtal: 
Vad känne-
tecknar en 
saga? 

Lista på tavlan 

I helklass: 
lärarens hög-
läsning elev-
texter  
(version 1) 

Helklassamtal: 
Är det en saga 
och hur kan 
den bli bättre? 

 

13  Parsamtal: 
Lärare-elever 

I par: elevtext  
(slutversion) 

 
Översikten i tabell 5.1 visar att arbetet sker genom helklassaktivitet och 
växlar över till paraktivitet i samband med att eleverna ägnar sig åt skri-
vande av sina texter. Av tabellen framgår också att samtal pågår i samband 
med varje aktivitet. Helklassamtalen kompletteras i de flesta fall med skri-
ven text på tavlan, antingen en tankekarta eller en lista. Läsaktiviteterna är 
två till antalet och utgörs av lärarens högläsning där alltså eleverna deltar 

                                                      
26 Tre lektionstillfällen har observerats under denna del. Beskrivningen av vad som 
pågår under övriga lektioner under inledningen bygger på lärarens rapport. 
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genom att lyssna. Under inledningen högläses sagoberättelser ur olika sago-
böcker och under skrivförloppets avslutning högläser läraren elevernas 
första textutkast.  

Skrivförloppets inledande del sträcker sig över sex lektioner och är rekur-
siv till sin karaktär genom att de aktiviteter med läsning, helklassamtal och 
tankekartskrivande på tavlan som här anges upprepas vid varje lektionstill-
fälle. Karins högläsning sker i de flesta fall under skoldagens första lektion 
i anslutning till en morgonsamling. De sagoberättelser som läses är Hans 
och Greta, Askungen, Guldlock och de tre björnarna, Törnrosa, Prinsessan 
på ärten och Rödluvan. Varje uppläst sagoberättelse bearbetas muntligt ut-
ifrån frågan om vad som utmärker den upplästa texten som just en saga. 
Parallellt med samtalet sammanfattar Karin punkter i tankekartsform på ett 
stort papper uppsatt på tavlan (se exempel 5.2).  

Skrivförloppets skrivfokuserade mittdel omfattar fem lektioner och in-
leds med ett samtal i helklass som repeterar vad som tidigare sagts om sa-
gans genredrag (lektion 7). De tidigare skrivna tankekartorna, som under 
lektionens början finns uppsatta på tavlan, bildar utgångspunkt för samta-
let. Punkterna på tankekartorna jämförs och de punkter som återkommer i 
flera tankekartor listas på tavlan (se exempel 5.5). Denna aktivitet upptar 
en halv lektion och den övriga tiden ägnas åt elevernas skrivande (lektion 
7-11). Några elever placeras direkt vid de datorer som finns tillgängliga i 
klassrummet eller i ett anslutande grupprum medan andra skriver vid sina 
bänkar med penna och papper. Karin rör sig bland eleverna och ger konti-
nuerligt stöd.  

De texter som läses och skrivs innan elevernas sätts i eget skrivande 
hänger samman och samtalen utgör en länk mellan dem. Tankekartorna 
som skrivs på tavlan har sin grund i de sagoberättelser som höglästs och 
bearbetats muntligt. Listan som skrivs på tavlan bygger i sin tur på tanke-
kartstexterna. Listan bildar vidare utgångspunkt för elevernas skrivande av 
ett första textutkast. Tankekartstexterna och listan blir alltså det stöd i form 
av skriftlig text som eleverna erbjuds inför skrivandet. 

Skrivförloppet avslutas som nämnts med att elevernas första utkast följs 
upp och bearbetas till en slutversion. Uppföljningen sker genom ett respons-
arbete i helklass. Respons är något som klassen inte arbetat med tidigare, 
berättar Karin. Syftet med aktiviteten är enligt Karin att eleverna ska göras 
delaktiga i varandras skrivprocesser och fungera som resurser för varandra. 
För den som får respons blir det en övning i att se på den egna texten ”med 
andras ögon”, som Karin beskriver det. Hon menar också att responsakti-
viteten ger ett tillfälle till övning i att tala om texter.  
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Åt denna aktivitet ägnas en lektion (lektion 12). Inledningsvis repeterar 
klassen vad som tidigare sagts gällande sagans genredrag och också här 
skrivs en lista på tavlan innehållande samma punkter som den tidigare. Det 
responsarbete som följer går till som så att Karin högläser elevernas texter 
och därefter påbörjas ett samtal där eleverna förväntas kommentera klass-
kamraternas texter med utgångspunkt i punkterna på listan. Parallellt med 
samtalet skriver Karin kortfattade kommentarer i elevtexterna som sedan 
skickas med elevparen inför skrivandet av slutversionen. Också under 
denna del av skrivförloppet hänger de skriftliga texterna och samtalen sam-
man. Listan som inledningsvis i helklassinteraktion utarbetas på tavlan ak-
tualiseras flera gånger under responssamtalet. Samtalen resulterar i Karins 
skriftliga kommentarer som i sin tur är tänkta att bilda utgångspunkt för 
elevernas textbearbetning.   

Eleverna bearbetar sina texter under den lektion som följer och renskriver 
dem på dator om de inte sedan tidigare är datorskrivna (lektion 13). Tex-
terna skrivs sedan ut och sätts in i elevernas individuella pärmar.  

5.2 Textsamtal 
De textsamtal som eleverna erbjuds som stöd för skrivandet kan föras till 
textsamtalstyperna förebild och förankring. Texternas syfte, varför de 
skrivs och vem de skrivs för, dvs. texternas funktion, behandlas inte under 
detta skrivförlopp.  

I de avsnitt som följer redogör jag för de textsamtal som pågår under 
olika delar av skrivförloppet. Inledningsvis, i avsnitt 5.2.1, redogör jag för 
textsamtal som förs inför skrivande. I avsnitt 5.2.2 ges en bild av de samtal 
som pågår under skrivandets uppföljning. Avsnitt 5.2.3 behandlar textsam-
tal under pågående skrivande.  

5.2.1 Vad är en saga? Förebild inför skrivande 
Det stöd som eleverna erbjuds inför skrivandet sker genom de helklassamtal 
som förs i anslutning till de upplästa sagoberättelserna. Den fråga med vil-
ken Karin ofta initierar samtalen handlar om är vad det är för slags text 
som just lästs. Svaret på den frågan följs i samtliga fall upp med att eleverna 
ombeds att motivera varför de valt att beteckna den aktuella texten som just 
en sådan, dvs. här efterfrågar Karin typiska genredrag. I samtalsutdraget i 
5.3 ges ett exempel.  

Klassen har här samlats i en ring på golvet och Karin riktar inledningsvis 
elevernas uppmärksamhet mot en korg som är placerad i mitten av ringen. 
I korgen finns en vinflaska, en filt, en tårtbit i plast och en röd luva och 
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eleverna får utifrån innehållet i korgen gissa vad det är för saga som Karin 
ska läsa. Flera elever svarar ”Rödluvan” vilket tyder på att de sedan tidigare 
redan är bekanta med denna sagoberättelse. Därefter påbörjas högläs-
ningen. Samtalsutdraget inleds med att Karin avslutar sagoläsningen.  

 
1 L: […] så länge jag lever sa Rödluvan till sin mamma, ska jag  
2   aldrig mer lämna skogsstigen när du sagt att jag inte får  
3   göra det. 
4 J:  Det är en saga. 
5 L: Är det en saga Jamal? Varför är det en saga?  
6   ((L hämtar ett A3-papper som sätts upp på tavlan)) 
7 L: […] Henrik, vad säger du? 
8 H: Övernaturligt. 
9 L: Vad var det som var övernaturligt? 
10 H:     Därför en varg kan inte prata och man kan inte ens äta upp  
11   en mormor på direkten och inte tugga.  
12   ((L skriver på pappret på tavlan)) 
13   […] 
14 L:   Vargen som pratade och vargen som slukade dom hela. Nåt  
15   annat som är med i dom flesta sagor? Sadjad? 
16 S:  Eh mamma- mamma pappa. 
17 L:     Mamma pappa, är det med i alla sagor? 
18 S:    Nej några. 
19 L:  Några. Finns det nåt annat som är sådär typiskt som  
20   man säger? Clara? 
21 C:   Det var en gång. 
22 L:    Det var en gång. 
23   ((L skriver på pappret)) 
24 L:  Något annat? Alex? 

25 A:  (…) Vad heter det, lyckliga. 
26 L:      Mh. 
27 A:      När dom levde lyckliga i alla dar och räddar dom. 
28 L:     Mh, det slutar lyckligt. 
29   ((L skriver på pappret))  
30 L: Henrik? 

31 H:     Att vargen är ond och rödluvan är god. 
32 L:    Visst, vargen är ond och rödluvan är god. 
33   ((L skriver på pappret)) 

Exempel 5.1. Textsamtal om sagodrag i Rödluvan. 
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I direkt anslutning till att Karin avslutar läsningen tar eleven Jamal till orda 
och slår fast att den upplästa texten är en saga (rad 4). Eleverna har vid det 
här laget tidigare läst och diskuterat tre andra sagor, vilket förklarar varför 
Jamal tycks vara väl medveten om vad det kommande samtalet ska be-
handla. Samtalet fortsätter med att Karin ber Jamal motivera varför texten 
är en saga. Därefter går Karin iväg för att hämta ett A3-papper som sätts 
upp tavlan. I mitten av pappret skriver Karin Rödluvan och allteftersom 
eleverna bidrar med förslag på sagodrag fylls den på med punkter och bildar 
en slags tankekarta (se exempel 5.2).  

Det första förslaget ges av Henrik som lyfter fram det övernaturliga in-
slaget att vargen äter upp Rödluvan och mormor (rad 8 och 10–11). Sam-
talet fortsätter med att Karin efterfrågar fler sagodrag: ”Nåt annat som är 
med i dom flesta sagor?” (rad 14-15). Sadjas svar ”Eh mamma- mamma 
pappa” (rad 16) godtas inte som ”rätt” svar. Att mammor och pappor end-
ast figurerar i ”några” sagor gör att de här inte betraktas som ett sagoty-
piskt inslag (rad 17-19). Claras bidrag, om att sagan typiskt börjar med 
”Det var en gång” (rad 21), och Alex bidrag om det lyckliga slutet, att sagan 
slutar med ”dom levde lyckliga i alla dar” (rad 25, 27), följs däremot av en 
bekräftande återkoppling och dessa genredrag skrivs upp som punkter i tan-
kekartan. Detsamma gäller inslaget med goda (Rödluvan) och onda (var-
gen) karaktärer som Henrik bidrar med (rad 31). På så sätt pekas textens 
inramning ut, inledningen och avslutet, samt motsättningen mellan ont och 
gott.  

Exempel 5.2 Tankekarta efter läsning och samtal om Rödluvan.  
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I de samtal som följer läsningen av övriga sagor pekas också t.ex. häxor, 
prinsar och prinsessor ut som vanliga figurer i sagoberättelser. Vid ett till-
fälle tar Karin upp ytterligare ett genredrag, nämligen att sagans lyckliga 
slut föregås av det hon kallar äventyr. Vad som menas med äventyr tydlig-
görs dock först i samband med den lektion som sätter igång skrivandet. Det 
beskrivs av Karin som så:  
 

1. Innan det här att det slutar lyckligt, och det är onda och goda, kan  
2. man säga nånting mer där? Det var nån som sa det här, som viskade  
3. litegrann, och sa att det var äventyrligt. Det är lite äventyr med ((skri- 
4. ver äventyr på tavlan)). Rödluvan hon träffar en varg och till och med  
5. blir uppäten av vargen innan det slutar lyckligt och hennes pappa  
6. skogshuggaren plockar ut henne. Prinsessan på ärten, hon är ute i ett  
7. oväder innan hon hamnar på madrassen och hon sov nog väldigt illa.  
8. Och Törnrosa, hon får ju sova i hundra år innan prinsen kommer. Och  
9. Hans och Greta, dom hamnar ju hos häxan och där är det ju inte så  
10. trevligt, det blir ett riktigt riktigt äventyr. Och Guldlock och de tre  
11. björnarna, dom provar alla stolar, sängar, gröt och allting innan dom  
12. springer därifrån. Och Askungen, hon får ju både städa och skura och  
13. har det inte speciellt bra innan hon får gå på bal och träffa prinsen. Så  
14. att det är ofta nåt äventyr med också. 

Exempel. 5.3 Karin ger exempel på äventyr. 

Det som görs i Karins långa yttrande i exempel 5.3 kan beskrivas som en 
rekontextualisering av de tidigare höglästa sagoberättelserna. Sagornas 
handling, transformerade till mycket korta sammandrag, används här i ett 
sammanhang som går ut på att exemplifiera vad ett äventyr kan vara. Ge-
nom de exempel på äventyr som Karin radar upp efter varandra (rad 4-13) 
lyfts ett gemensamt mönster i de upplästa sagorna fram. De innehåller alla 
någon form av komplicerande händelse eller händelseförlopp (t.ex. ”Röd-
luvan hon träffar en varg och till och med blir uppäten av vargen”) som 
avslutas med en upplösning i form av ett lyckligt slut (”innan det slutar 
lyckligt och hennes pappa skogshuggaren plockar ut henne”). Syftet tycks 
alltså vara att eleverna ska få syn på vad som krävs för att texten ska fun-
gera som en sagoberättelse: att det ska finnas en komplikation som rör sig 
genom ett händelseförlopp mot en upplösning. Samtidigt är det värt att no-
tera Karins användning av bestämningen lite (rad 3) och adverbet ofta (”rad 
13) i samband med att äventyret nämns, vilket eleverna skulle kunna tolka 
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som att äventyret inte är en central eller nödvändig del i sagoberättelsen. 
Motsättningen mellan ont och gott, som lyftes fram i samtalet i exempel 
5.2, kan också tänkas implicit kommunicera sagans grundläggande hand-
ling med ett problematiskt händelseförlopp som ofta blir konsekvensen.   

Sammantaget kan man säga att det under dessa samtal i viss mån pågår 
ett arbete kring förebild. I samtalen diskuteras dock inte texternas form ex-
plicit utan det är snarare texternas innehållsdimension som är i fokus. De 
är samtidigt inga tydliga förankringssamtal. Innehållet i de lästa sagorna 
diskuteras inte i vidare bemärkelse (t.ex. handling, tematik eller budskap). 
Karin närmar sig snarare på ett implicit sätt förebilder för berättelsestruktur 
utifrån sagors generella innehålls- och strukturkomponenter, såsom onda-
goda, äventyr och lyckligt slut (jfr Holmberg 2014:125).  

 
 

Exempel 5.4 ”Sagolista” på tavlan. 

Som tidigare nämnts jämförs alla tankekartor under den lektion som sätter 
igång skrivandet. Diskussionen resulterar i att återkommande uppskrivna 
sagodrag i tankekartorna skrivs på tavlan och bildar den “sagolista” som 
visas i exempel 5.4. Karin sammanfattar aktiviteten enligt följande:   
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En saga ska innehålla dom här sakerna. Den ska börja med ”det var en gång” 
och det ska finnas nåt övernaturligt, onda, goda och lite äventyr. Och det 
ska alltid sluta lyckligt. Och så finns det då prinsar eller prinsessor eller dra-
kar eller häxor med i sagor. Så det ska ni tänka på när ni skriver nu.  

 Exempel 5.5 Karin sammanfattar sagodrag.  

Punkterna på listan talas fram som nödvändiga för de texter som eleverna 
ska skriva vilket blir tydligt i den frekventa användningen av det förplikti-
gande hjälpverbet ska och adverbet alltid. Liksom i exempel 5.3 tonas dock 
innehållskomponenten äventyr ned något genom bestämningen lite (”lite 
äventyr”).  

Eleverna ska också producera något självständigt utifrån de obligatoriska 
sagodragen. Eleven Melina frågar exempelvis om hon får ”skriva nån av 
dom här sagorna som du läst?” vilket Karin besvarar med en förväntan om 
en ”alldeles egen saga”.   

Samtalet avslutas med att Karin tar upp en formaspekt på mer lokal nivå 
i texten, nämligen att sagoberättelser ofta innehåller adjektiv som tjänar till 
att beskriva platser och personer. Exempel 5.6 visar hur detta görs: 
 

Om jag skulle skriva en saga, vi kan ta nu Guldlock och dom tre björnarna. 
Dom går i skogen och så kommer dom fram till en stuga ((skriver en stuga 
på tavlan)). Men oftast står det inte så utan då står det: de kom fram till en 
liten röd stuga ((skriver liten röd framför en stuga på tavlan)). Det var dom 
här orden som beskriver ((stryker under liten och röd på tavlan)). Kommer 
ni ihåg att vi pratade om det att dom beskriver? Istället för att jag säger det 
var en gång en pojke, det var en gång en lång, söt och rar pojke. Då blir det 
lite mer att man berättar och man får se de här bilderna här inne ((pekar mot 
huvudet)). Då tänker jag, om det bara var en pojke, då kan han se ut precis 
hur som helst. 

Exempel 5.6 Karin ger exempel på beskrivande adjektiv. 

Med utgångspunkt i exemplet en stuga som skrivs på tavlan riktar Karin 
elevernas uppmärksamhet mot adjektiven, eller med Karins ord, ”dom här 
orden som beskriver”. Nominalfrasen i exemplet en stuga byggs ut genom 
att Karin lägger till adjektivattributen liten och röd vilka hon också stryker 
under på tavlan. Lång, söt och rar läggs sedan till pojke i den senare påhit-
tade meningen det var en gång en pojke. Karin förklarar också adjektivens 



78 
 

DAROON YASSIN FALK  Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 
 
 

funktion, nämligen att de leder till att läsaren ges en tydligare bild av per-
soner och platser, eller med Karins ord att ”man får se de här bilderna här 
inne”. 

5.2.2 Är det en saga och hur kan den blir bättre? Textsamtal under skri-
vandets uppföljning 
Textsamtal med fokus på de innehållskomponenter som beskrivits i föregå-
ende avsnitt återkommer också mot slutet av skrivförloppet då skrivandet 
följs upp med en responsaktivitet i helklass. En lista liknande den i exempel 
5.4 utarbetas inledningsvis gemensamt på tavlan. Därefter ger Karin en pre-
sentation av vad som ska följa och en instruktion över vad eleverna förvän-
tas göra. En första del i instruktionen bygger på att eleverna ska uppmärk-
samma om punkterna på listan finns med. Karin säger: “Har ni med dom 
här sakerna i den här sagan? Finns allting med?”. En andra del uttrycker 
hon med orden ”finns det någonting man kan göra bättre”, dvs. hon efter-
frågar övriga kommentarer om vilka förbättringar av texten som kan göras. 
För det tredje sägs också att författarna av texten sedan ska jobba vidare på 
sina sagotexter och göra dem ”ännu bättre”.  

Samtalen om elevernas texter följer den angivna instruktionen och inleds 
alla med att först uppehålla sig vid frågan om hur texten förhåller sig till 
punkterna på listan. Ett återkommande mönster under samtalen, vilket ex-
empel 5.7 visar, är att Karin frågar punkt för punkt om de upplästa texterna 
innehåller de sagodrag som listats på tavlan, vilket följs av att eleverna sva-
rar i kör. Eleverna tar också initiativ i samtalet genom att räcka upp handen 
och kommentera den upplästa elevtexten utifrån punkterna på listan, vilket 
framgår av exempel 5.8.  
 
 

1 L: Hade den med allt det här som vi pratade om? 
2 ((flera elever svarar ja))  
3 L: Börjar den med det var en gång? 
4 ((flera elever svarar ja))  
5 L:         Slutar det lyckligt? 
6 ((flera elever svarar ja))  
7 L:         Fanns det nåt övernaturligt med? 
8 ((flera elever svarar ja))  
9 L:         Fanns det nåt äventyr med? 
10 ((flera elever svarar ja)) 
11 L:         Var det nån drake, häxa, prins eller prinsessa med? 
12 ((flera elever svarar ja)) 
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13 L: Var det goda mot de onda? 
14 ((några elever svarar ja och några svarar nej)) 
15 E:         En häxa var med. 
16 L:         Mh 

Exempel 5.7 Responssamtal om sagodrag i elevtext I. 

1 L:    Vad tänker Daniel? 
2 D:      Det jag tänkte bara det var mer andra grejer än häxor  
3 och troll och sånt.  
4 L:         Det vart mer en vanlig berättelse än en saga. 
5 D:      Ah. 
6 L:         Mh. 
7 D:      Men måste vara mycket mer spännande  (och) action (…) 
8 L:         Du alltså- du tyckte inte det var så mycket äventyr?  
9 D:      ((skakar på huvudet)) Action just. 
10 L: ((skriver i elevernas text))   

Exempel 5.8 Responssamtal om sagodrag i elevtext II. 

Som exemplen visar så diskuteras inte innehållet i elevtexterna mer ingå-
ende, utan texten kommenteras kort i relation till punkterna på listan. I den 
text som kommenteras i exempel 5.7 tycks klassen i stort vara överens om 
att den innehåller alla sagodragen. Att texten som diskuteras i exempel 5.8 
enligt Daniel saknar sagotypiska figurer, såsom häxor och troll (rad 2–3), 
resulterar däremot i genremiss, vilket framgår av Karins yttrande på rad 4: 
”Det vart mer en vanlig berättelse än en saga”. Ett annat problem som tas 
upp är att texten inte innehåller tillräckligt med äventyr, eller ”action” som 
eleven Daniel uttrycker det (rad 7, 9). Hur berättelsen skulle kunna göras 
med ”äventyrlig” diskuteras inte vidare. Att texten ”saknar äventyr” blir en 
av de skriftliga kommentarer som elevskribenterna får med sig inför arbetet 
med slutversionen.  

De övriga kommentarer som ges på texterna under responsaktiviteten är 
liksom ovanstående i regel kortfattade. Vissa rör textmängd där kommen-
terar om att texten är ”för kort” och att eleverna behöver ”skriva mer vad 
som händer” är återkommande. Ett annat återkommande problem som tas 



80 
 

DAROON YASSIN FALK  Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 
 
 

upp under samtalen tycks handla om att händelseförloppet löper på för 
snabbt. Henrik tar upp denna problematik i exempel 5.9. 

 
 

1 L: Vad säger Henrik? 
2 H: Det hoppar. 
3 L: Det hoppar, vad tänker du då? 
4 H:         Dom säger och sen blev dom eh prins och prinsessa, sen eh  
5   blev dom ihop, och sen efter ett år fick dom ett barn, och  
6   sen bara eh fick de- vart det kalas. 
7 L: Är det att det upprepar sig eller att det hoppar i berättelsen  
8   så att det är svårt att hänga med? 
9 H: Ah det är båda två. 
10 L: ((skriver i elevernas text )) 

 
Exempel 5.9 Henrik ger exempel på ”hopp” i texten. 

Problemet i texten formulerar Henrik som ”det hoppar” vilket han sedan 
på Karins begäran utvecklar med exempel från den aktuella texten (rad 4–
6). Problemet tycks röra det faktum att händelseförloppet löper på för 
snabbt genom att nya händelser, ofta inledda med sambandsordet ’sen’, föl-
jer tätt efter varandra utan att utvecklas. Att ”det hoppar” blir också det 
sätt som Karin formulerar den skriftliga kommentaren till textförfattarna 
efter att hon försäkrat sig om att problemet inte enbart handlar om upprep-
ningar av sambandsordet sen.  

Andra problem som tas upp är oklarheter som gör det svårt att förstå 
texterna. Problem av detta slag yttrar sig i elevkommentarer som ”det är 
svårt att förstå” eller ”jag hängde inte med” vilka Karin sammanfattar med 
att eleverna behöver ”förklara mer varför det händer saker” eller ”beskriva 
mer vad som händer” eller att de ska ”försöka få det i lite mera ordning”. 
Vad för slags problem som dessa kommentarer mer exakt står för samt kon-
kreta förslag eller exempel på vad som skulle kunna leda till en förbättring 
av texterna ges däremot inte under dessa samtal (jfr Wirdenäs 2013:67).  

En annan återkommande kommentar är att eleverna ska utveckla sina 
sagoberättelser genom att förse dem med person- och plastbeskrivningar. 
Under samtalet ges vid ett tillfälle ett konkret exempel på vad som menas 
med en beskrivning: 
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1 L: […] Hur kan man göra när man skriver en saga för och få  
2   dom andra och få en bild i huvudet så dom tänker på det  
3   som man vill få fram? Hur ska man göra då? Erik? 
4 E: Man ska beskriva. 
5 L:  Kan du ge nåt exempel, vad menar du med beskriva? 
6 E: Som om jag säger det var en gång en- ett hus. 
7 L: Mh. 
8 E: Och då så tror dom att det kan vara vilk- då kan det ju  
9   vara vilket som helst. Och sen så om jag säger det var  
10   gjort av pepparkaka och fönstrena var socker, då beskriver  
11   jag. 
12 L: Jo visst, då blir det ju ett helt annat hus för då kan ju  
13   jag ju bara tänka det att det är ett hus av pepparkakor. 

Exempel 5.10 Exempel på beskrivning.  

Karin talar ofta, liksom i exempel 5.10, om beskrivningens funktion att 
skapa ”en bild i huvudet” hos läsaren av det som skildras i texten. På frågan 
om hur man kan åstadkomma detta svarar Erik att ”man ska beskriva” (rad 
4) och därefter utvecklar han, på Karins begäran, vad det kan innebära. 
Med de två satserna ”det var gjort av pepparkaka och fönstrena var socker” 
(rad 9-10) ger Erik ett exempel på hur man närmare kan beskriva ’ett hus’.  

5.2.3 Förankring och förebild under pågående skrivande 
Textsamtalen under skrivarbetet rör huvudsakligen texternas innehållsdi-
mension. En återkommande synpunkt från flera elevpar under skrivandets 
inledande skede är att de inte vet vad de ska skriva om, vilket föranleder 
samtal om hur man kan utveckla idéer till ett innehåll. Här föreslår Karin 
att eleverna exempelvis kan börja med att skriva en tankekarta där de per-
soner, platser och händelser som ska ingå i deras saga ska skrivs ut. Ett 
annat förslag som ges är att eleverna på ett separat papper formulerar och 
besvarar ett antal frågor, som t.ex. ”vilka ska vara med i sagan?”, ”vad ska 
hända?” och ”hur ska det sluta?”. Mitt sammanfattande intryck av obser-
vationerna under skrivfasen är att Karin har svårigheter att hinna ge alla 
elevpar det enskilda stöd som de efterfrågar.  

När eleverna väl ska bearbeta sina texter utifrån de erhållna responskom-
mentarerna är en återkommande synpunkt från flera elever att de inte vet 
vad de ska göra. Flera är i omedelbart behov av stöd. Det stöd som Karin 
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ger består ofta av konkreta förslag på exempelvis händelser som kan bidra 
till att utveckla berättelsens händelseförlopp. Elevernas ges också konkreta 
förslag på hur man kan förse berättelsen med person- eller platsbeskriv-
ningar. 

Ett flertal elever kör också tidigt fast på en mycket lokal nivå i texten, 
nämligen vid stavning av ord. Karin tipsar om olika hjälpmedel att ta till, 
t.ex. att ljuda ordet, ta hjälp av en kamrat eller att stava ordet på olika sätt 
och jämföra. Samtal om allmänna språkriktighetsfrågor på lokal textnivå 
initieras också av Karin, men i de flesta fall först efter att eleverna fått ihop 
ett första textutkast. Förebildssamtal av det här slaget är inget som utmär-
ker arbetet under just detta skrivprojekt utan sådana samtal förekommer 
mer eller mindre under alla fyra skrivprojekt som undersöks i avhandlingen. 
I 5.11 ges ett exempel.  

Karin och eleven Erika sitter här placerade vid en dator där Erika är i 
färd med att bearbeta sitt första textutkast. Efter att ha arbetat en stund ber 
hon Karin att läsa texten: 

 
 

1 L: ((läser Erikas text på skärmen)) Hon läste en bok om spöken  
2   ((kort paus)) sen la hon boken på sitt bord ((kort paus)) och  
3   sov ((kort paus)) och sen fick hon en dröm om ett spöke. 
4 E: Men alltså jag tycker det var konstigt här med ”och sov” 
5   istället för ”och hon sov”. 
6 L: Vet du varför det blev så? För att när du- lyssna, kommer  
7   du ihåg att vi prata om det här med punkt och stor bokstav?  
8   Hon läste en bok om spöken då gör man ju en liten  
9   liten sån här andningspaus. Hon läste en bok om spö- 
10   ken ((kort paus)) sen la hon boken på sitt bord ((kort paus))  
11   och sov. 
12 E: Aha. 
13 L: Om man tar bort den här punkten ((pekar på punkten i tex- 
14   ten)) då låter det såhär: sen la hon boken på sitt bord och  
15   sov. 
16 E: Aha, det tycker jag är bättre. 
17 L: Mh, då tar du bort den punkten.  

Exempel 5.11 Förebild under skrivande. 
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Samtalet inleds med att Karin läser ur Erikas text. Under läsningen görs 
pauser för att markera där en punkt förekommer i texten. Syftet tycks vara 
att Erika själv ska upptäcka att punkterna i nuläget inte är lämpligt place-
rade. Efter Karins första läsning (på rad 1-4) uppmärksammar Erika ett 
problem med den aktuella meningen, men lösningen, att lägga till ett subjekt 
i form av hon framför verbet sov (”och hon sov”), är inte den förbättring 
som Karin tycks ha i åtanke. Genom Karins fortsätta läsning med korta 
pauser varvat med förtydliganden om hur pauserna påverkar läsningen (rad 
9–11) erbjuds Erika stöd som kan hjälpa henne att förstå problemet med de 
utplacerade punkterna i texten. Samtalet är alltså inriktat mot att identifiera 
och lösa interpunktionsproblematiken i den aktuella texten. Samtalet erbju-
der däremot också ett stöd som kan tänkas gå utanför den aktuella texten 
och situationen. Genom högläsningen med tydliga pauser erbjuds också Er-
ika en strategi för hur hon på egen hand kan komma fram till hur texter på 
ett lämpligt sätt kan delas in i meningar.  

5.3 Elevernas texter 
Skrivprojektet resulterade i 10 elevtexter som eleverna skrivit i par. De flesta 
elevparen arbetade i enlighet med undervisningsupplägget med två textvers-
ioner. Två elevtexter återfinns endast i en version. Dessa har dock sparats i 
elevernas individuella pärmar, varför jag betraktar dem som slutversioner.  

Elevernas texter studeras med avseende på yttre form, dvs. hur de inleds 
och avslutas, och inre struktur. Texternas inre struktur analyseras utifrån 
textaktiviteter. Texterna analyseras med utgångspunkt i makrostrukturen 
och därifrån ner på lokal nivå. Avsnittet är disponerat som så att jag inled-
ningsvis redogör för texternas yttre form (5.3.1). I denna del betraktas elev-
texterna som grupp. Textaktivitetsanalysen följer i avsnitt 5.3.2. Här visar 
jag analysen av tre elevtexter i sin helhet. De tre texterna har valts för att de 
sinsemellan uppvisar en variation i den inre strukturen och de utgör på så 
vis exempel på olika lösningar, eller svar på skrivuppgiften. I avsnitt 5.3.3 
kommenteras övriga elevtexter översiktligt. 

5.3.1 Yttre form i elevernas texter 
Hur sagor typiskt inleds och avslutas hör till den formaspekt som särskilt 
explicitgjordes i undervisningen. Det är därför inte särskilt överraskande att 
alla elevtexter inleds med sagoformeln Det var en gång. Textens inledande 
gräns sammanfaller alltså i alla elevtexter med sagoberättelsens inledning. 
Alla elevtexter innehåller också varianter av den klassiska sagoavslutningen 
De levde lyckliga i alla sina dagar som tydligt signalerar sagoberättelsens 
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avslut. Vad gäller hur eleverna sedan väljer att avsluta sina texter finns en 
viss variation. I de flesta texter avslutas texten med elevernas förnamn som 
i Maryam och Yasmines nedan, vilket är vanligt i skolskrivna texter (Karls-
son 1997:178, Nyström Höög 2010:25).  
 

 
I några fall avslutas texten med Slut vilket är fallet i Daniels och Eriks text 
nedan. Också detta sätt att avsluta texter är typiskt för texter skrivna i sko-
lan, i synnerhet hos yngre elever (Karlsson 1997:178).  
 

 
Några elever väljer att avsluta texten med både Slut och sitt förnamn, som 
i Chabo och Irinas text: 
 

 
I endast en text, i Lena och Leylas saga, sammanfaller sagoavslutningen med 
textens avslutning  
 

 
 
 
 
 

Inledningen Det var en gång och varianter av avslutningen De levde lyckliga 
i alla sina dagar utgör tydliga genresignalerande markörer och ramar in sa-
goberättelsen. Som visats ovan görs detta i alla elevtexter. De flesta elever 
har också funnit det relevant att markera ytterligare en kommunikationssi-
tuation, nämligen skolsituationen. Det görs i de flesta texter genom typiska 

Sagoinledning Det var en gång en prins och prinsessa. 

Sagoavslutning Dom levde lykliga i sina dagar.  
Textavslutning Maryam & Yasmine 

Sagoinledning Det var en gång en pojke. 

Sagoavslutning Dom levde lycka i alla sina dagar. 
Textavslutning Slut 

Sagoinledning Det var en gång en prinsessa och en prins.  

Sagoavslutning Sen levde de lyckliga i alla sina dagar. 
Textavslutning Slut 

Chabo och Irina 

Sagoinledning Det var en gång en flicka som hete Frida 
som var 11 år. 

Sagoavslutning/ 
Textavslutning 

Å sen levde dom lycklika i alla sina dagar. 
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skolmarkörer som elevernas förnamn eller med slut. Dessa markerar den 
skolram i vilken berättelsesituationen är inordnad (jfr Karlsson 1997, Ledin 
2013). Endast i en text utesluts sådana skolmarkörer och därigenom också 
skolramen.  

5.3.2 Textaktiviteter i tre elevtexter  
Om man betraktar elevtexterna i materialet som grupp kan alla i sin helhet 
beskrivas som berättande. Alla texter är i sin helhet uppbyggda efter en kro-
nologisk dispositionsprincip där ett eller flera händelseförlopp skildras från 
början till slut. De flesta texter har en berättelsestruktur med minst fyra mer 
eller mindre lätt avgränsbara steg i form av en utgångssituation, komplikat-
ion, händelsekedja och upplösning. Ett exempel på en sådan text är Chabo 
och Irinas saga. Texten är skriven i två versioner, där den senare är resulta-
tet av den textbearbetning som följde efter den gemensamma responsaktivi-
teten. Analyserna av de två textversionernas makrostruktur visas i tabell 5.2 
och tabell 5.3. I tabellerna har inte texternas avslutningar i form av elev-
namn eller slut tagits med. Tillägg och förändringar i slutversionen (tabell 
5.3) har gråmarkerats.  

Inför textbearbetningen fick eleverna med sig följande skriftliga kom-
mentarer från läraren:  
 
”För kort, måste hända fler saker” 
”Beskriva mera” 
”Förklara mer varför det händer saker” 
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Tabell 5.2 Makrostruktur i Chabo och Irinas text, version 1 

TEXTAKTIVITET 
steg 

Text 

BERÄTTELSE 
utgångssituation Det var en gång en prinsessa och en prins. Prinses-

san hete Jasmine och prinsen hete Lukas. Dom 
bodde i ett slott långt inne i en mörk skog. 

komplikation En dag kom en drake och tog prinsessan Jasmine 
utan att prinsen Lukas märkte det. Det var häxans 
drake. 

händelsekedja Sen kom prinsen och letade efter prinsessan prin-
sen Lukas gick för att leta efter prinsessan Jasmine 
långt inne i den mörka skogen. Men han hittade 
inte henne. Sen så kom prinsen Lukas till ett slott 
det var häxans slott prinsen Lukas öppnade dör-
ren det var jätte smutsigt där inne. Sen så hörde 
prinsen att prinsessan skrek hjälp och då sprang 
han uppför trappan. Och då såg han prinsessan 
bunden i ett träd. 

upplösning Då sprang han till henne och då drog han los 
henne. Sen så sprang de hem till slottet.  

slutsituation Sen så kom häxan aldrig mer till baka. Sen levde 
de lyckliga i alla sina dagar. 
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Tabell 5.3 Makrostruktur i Chabo och Irinas text, slutversion 

TEXTAKTIVITET 
steg 

Text 

BERÄTTELSE 
utgångssituation 

Det var en gång en prinsessa och en prins. Prinses-
san hete Jasmine och prinsen hete Lukas. De bodde 
i ett slott. Slottet var stort och låg inne i en mörk 
skog. I samma Stad bodde en häxa. Häxan ville ta 
prinsessan för att prinsessan var vakrast i landet. 
Hon var avensjuk på prinsessan. 

komplikation En dag kom en drake och tog prinsessan Jasmine 
utan att prinsen Lukas märkte det. Det var häxans 
drake. 

händelsekedja Sen kom prinsen och letade efter prinsessan. Prin-
sen Lukas gick för att leta efter prinsessan Jasmine 
långt inne i den mörka skogen. Men han hittade 
inte henne. Han frågade människor. Sen så kom 
prinsen Lukas till ett slott. Det var häxans slott. 
Prinsen Lukas öppnade dörren. Det var jätte smut-
sigt där inne. Sen så hörde prinsen att prinsessan 
skrek hjälp och då sprang han uppför trappan. 
Och då såg han prinsessan bunden i ett träd. 

upplösning Då sprang han till henne och då drog han los henne 
och dödade häxan och draken. Sen så sprang de hem 
till sitt slott. 

slutsituation Sen så gifte dom sig det blev ett stort fest. Sen levde 
de lyckliga i alla sina dagar. 

Om man studerar de båda textversionernas makrostruktur kan stegstruk-
turen som realiserar textaktiviteten berättelse tydligt identifieras. Här ingår 
stegen utgångssituation, komplikation, händelsekedja, upplösning och slut-
situation. Texten inleds i båda versionerna med en utgångssituation som 
informerar om berättelsens huvudpersoner och var de bor. Utgångssituat-
ionen är mer utbyggd i slutversionen. Här har en mening som beskriver 
slottet lagts till. Vidare presenteras också ytterligare en karaktär, nämligen 
en avundsjuk häxa med onda avsikter. Presentationen av häxan gör att lä-
saren redan i detta första textsteg kan ana att en komplikation är i annal-
kande. Utgångssituationen i den andra textversionen bidrar på så vis till att 
en viss förväntan byggs upp. Den ger också bakgrundsinformation till den 
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problematiska händelse som följer i komplikationssteget. I det steget rövas 
prinsessan bort, vilket har sin grund i häxans avundsjuka. Sammantaget bi-
drar bearbetningen av den första textversionen till att uppfylla önskemålet 
om att eleverna skulle förse berättelsen med beskrivningar, ”beskriva 
mera”, och orienterande information, ”förklara mera varför det händer sa-
ker”. 

Själva handlingen inleds i komplikationssteget En dag kom en drake och 
tog prinsessan Jasmine, vilket följs av en orienterande information om dra-
ken i Det var häxans drake. Handlingen fortskrider i den händelsekedja som 
följer och som skildrar prinsens sökande efter prinsessan. I den andra text-
versionen har eleverna lagt till meningen Han frågade människor. Det kan 
ha varit ett sätt för eleverna att hantera responskommentaren om att berät-
telsen är ”för kort” eller kommentaren om att det ”måste hända fler saker”. 
Händelserna som för handlingen framåt varvas med korta inslag som ger 
orienterande information och som beskriver det slott som prinsen kommer 
fram till: Det var häxans slott och Det var jätte smutsigt därinne. Trots att 
dessa meningar är mycket kortfattade bidrar de ändå till att läsaren dröjs 
kvar något i de händelserna i stället för att med en gång förflyttas vidare till 
nästa händelse.  

I händelsekedjan byggs en spänning upp steg för steg, som vi får ta del av 
bland annat genom prinsens sinnesupplevelser. Prinsen hör den skrikande 
prinsessan, efter vilket han reagerar med att springa upp för en trappa. När 
prinsen kommit upp får han syn på prinsessan bunden i ett träd. Spänningen 
når sin kulmen i upplösningssteget när prinsen räddar prinsessan, och i den 
senare textversionen också dödar häxan. Därpå följer en slutsituation som 
genreenligt återför tillståndet till det normala, eller till ett ännu bättre: 
häxan kommer aldrig mer tillbaka (version 1), det blir giftermål och bröl-
lopsfest (slutversion) och de levde lyckliga i alla sina dagar (version 1 och 
slutversionen).  

Texten innehåller inga evaluerande steg däremot finns några enstaka till-
fällen med värderande inslag i form av lexikala markörer. Exempelvis an-
vänds jätte smutsigt för att teckna bilden av häxans slott, och med ett stort 
fest förstärks bilden av lyckan mot slutet av berättelsen. 

De typiska språkliga drag som Ledin (2000:72) anger för en berättelse 
framträder i båda textversionerna. Här finns tidsmarkörer och temporala 
konnektiver som används med viss variation i textens olika delar. Utgångs-
situationen inleds, som nämnts, med den typiska obestämda tidsangivelsen 
Det var en gång. Komplikationssteget inleds med En dag. Händelsekedjan 
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inleds med den temporala konnektiven sen som också används på fler stäl-
len för att föra handlingen framåt. Ibland används också då för att markera 
ett skifte från succession till samtidighet, som i då sprang han upp för trap-
pan och då såg han prinsessan bunden i ett träd. Ett adversativt men finns 
också i händelsekedjan, och det pekar ut ett problem i prinsen Lukas gick 
för att leta efter prinsessan Jasmine långt inne i den mörka skogen. Men han 
hittade inte henne. Ett kausalt för återfinns också i utgångssituationen i slut-
versionen (tabell 5.3) genom vilket ett orsakssamband markeras i Häxan 
ville ta prinsessan för att prinsessan var vakrast i landet. 

De materiella processerna dominerar i texten, genom kom, tog, gick, 
öppnade och sprang, vilket är att vänta i berättelser (Ledin 2000:72, se även 
avsnitt 4.2.1). I komplikationen och händelsekedjan förekommer också två 
relationella processer genom verbet var, som används för att ge orienterande 
information i Det var häxans drake och i Det var häxans slott, och för att 
beskriva miljön i Det var jättesmutsigt därinne. I texten finns också ett fåtal 
mentala processer: märkte, hörde och såg. Genom dessa får läsaren också 
ta del av händelser och reaktioner utifrån prinsens sinnesintryck. Även en 
verbal process förekommer i skrek. Utgångssituationen i den första text-
versionen innehåller uteslutande relationella processer genom verben var, 
hete och bodde. I slutversionen återfinns i utgångssituationen också en ma-
teriell process som kommer till uttryck genom verbgruppen ville ta. Med 
det modala hjälpverbet ville ramas processbetydelsen in som avsiktlig, utan 
att förändra den i grunden (Holmberg & Karlsson, 2006:76f.)27. Typiskt 
för berättelser är också preteritum som huvudtempus, vilket också stämmer 
med denna text. Texten består också uteslutande av påståendesatser och har 
personsubjekt, som i prinsen Lukas och i prinsessan. 

Sammantaget visar analysen av Chabos och Irinas båda textversioner att 
eleverna tycks vara väl bekanta med den makrostruktur och de språkliga 
drag som kännetecknar berättelser. Evaluerande inslag och person- och mil-
jöbeskrivningar förekommer mycket sparsamt. Eleverna återger i huvudsak 
vad som sker. Omarbetningen av den första textversionen leder framför allt 
till en mer utvecklad utgångssituation, vilken ger en bakgrund till det kom-
plicerande händelseförlopp som sedan tar vid. 

                                                      
27 Jfr SAG (Svenska Akademiens grammatik), del 4, sid. 289 där intentionella hjälp-
verb (såsom vill) utgör en egen kategori bland de modala hjälpverben. Dessa besk-
rivs som ”subjektsorienterade” och anger att ”subjektsreferenten avser eller vill det 
som sägs i den underordnade verbfrasen”. 
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Nästa exempel, Anna och Zaras text, återfinns endast i en textversion. 
Texten lästes upp under responsaktiviteten i helklass, och elevparet gavs i 
samband med den aktiviteten följande skriftliga kommentarer av läraren: 
”saknar äventyr”, ”saknar det goda mot det onda” och ”det hoppar”. Elev-
paret lämnade dock inte in någon förändrad textversion efter skrivförlop-
pets sista lektion. 

Analysen av textaktiviteter i texten visas i tabell 5.4. Av den framgår att 
eleverna har skapat sin text genom att låta flera återberättande episoder 
eller avsnitt följa på och avlösa varandra. Återberättelserna byggs upp av 
stegen utgångssituation och händelsekedja. I varje händelsekedja ingår 
också en evaluering som skildrar huvudpersonernas reaktioner och reflekt-
ioner över olika händelser (Hedeboe och Polias 2008:118f). De delar i tex-
ten som fungerar evaluerande har gråmarkerats i tabellen.  
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Tabell 5.4 Textaktiviteter i Annas och Zaras text. 

TEXTAKTIVITET 
steg 

Text 

ÅTERBERÄT-
TELSE  
utgångssituation 
 
 
händelsekedja/ 
evaluering 
 
 

 
Det var en gång en flicka som hette Lovisa. Hon 
bodde i ett fint hus. Det fans en prins som hette 
Kevin. Dom var grannar dom gick i samma 
klass. 
När dom skulle gå hem. När dom kom hem så 
var det en fe i huset. Sen trolla feen dom till en 
prinsessa och en prins. sen blev dom glada. Så 
gifte dom sig sen hade dom ett stort bröllop. 
När nåra år gick så fick dom ett barn. Det var 
en kille han hette Kim. När han blev 2 år så gick 
han i dagis Mamma lämna han varje dag. När 
han kom till dagisen så lekte han med sina kom-
pisar. 

ÅTERBERÄT-
TELSE 
utgångssituation 
händelsekedja/  
evaluering   
 

 
En dag så skulle han ha kalas. 
Så bjöd han sina kompisar på dagis. Han fyllde 3 
år så han hade kalas. han tyckte att det var roligt. 
När kalasen var slut sen gick han och öppna pa-
keterna. 

ÅTERBERÄT-
TELSE 
utgångssituation 
 
 
händelsekedja/ 
evaluering 

 
När hans mamma jobbade så gick kim på fridids. 
Hans mamma jobbade på ett hottel. Pappan job-
bade i en resturang där han sålde pizzor. 
En dag kom mamma och kim och hälsa på sen 
fick dom äta pizza. Sen när dom skulle gå hem så 
tog dom med sig pizza. När dom kom hem så åt 
dom pizza och drack cola. sen när det blev natt så 
sov dom. Nästa dag så gick dom till jobbet sen 
tog mamman kim till dagisen. Sen träffa kim sin 
kompisar dom lekte och tyckte det var roligt. SEN 
BLEV DOM LYKLYGA I ALLA SINA DAGAR. 

 
Texten inleds med en utgångssituation som presenterar huvudkaraktärerna 
Lovisa och Kevin. Därefter följer en händelsekedja som startar med att hu-
vudkaraktärerna möter en fé hemma i sitt hus, en händelse som kan förmo-
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das vara oväntad och ovanlig. Detsamma gäller förtrollningen av huvudka-
raktärerna till prins respektive prinsessa som skildras i meningen därpå. Att 
jag inte tolkat denna del som en komplikation visar den påföljande evalue-
ringen sen blev dom glada, som speglar huvudkaraktärernas positiva reakt-
ion på förtrollningen. Händelsekedjan fortsätter sedan med ett återgivande 
av vad som hände sedan: prinsessan och prinsen gifter sig, får barnet Kim 
och Kim börjar på förskolan.  

Därefter följer en ny återberättelse med utgångssituationen En dag så 
skulle han ha kalas, och en kort händelsekedja om ett kalas och en paket-
öppning. Även här ingår en evaluering som speglar huvudkaraktären Kims 
uppskattning av kalaset: han tyckte att det var roligt. 

Den sista återberättelsen inleds med en utgångssituation som bland annat 
ger orienterande information om föräldrarnas arbete. Därefter följer en 
händelsekedja som skildrar ett pizzeriabesök, ett förskolebesök och en lek 
med kompisar. I återberättelsen finns också evalueringen det var roligt i 
meningen dom lekte och tyckte det var roligt vilken ger uttryck för karak-
tärernas uppskattning av leken. Texten avslutas med den klassiska sagoav-
slutningen SEN BLEV DOM LYKLYGA I ALLA SINA DAGAR.  

Liksom föregående textexempel är merparten av processerna i tabell 5.4 
materiella, vilket ju också är att förvänta i en berättande text. Det förekom-
mer även relationella processer. Framför allt förekommer det när karaktärer 
och platser presenteras, genom t.ex. verben var, hette och fanns. Men det 
förekommer även när karaktärers reaktioner beskrivs, t.ex. genom verbet 
blev i sen blev dom glada. Vid två tillfällen förekommer också mentala pro-
cesser genom tyckte, vilket förmedlar karaktärernas upplevelse av en hän-
delse, som i han tyckte att det var roligt. 

Som huvudtempus används också i denna text preteritum. Vid något till-
fälle används tempusformen futurum preteritum för att beskriva en fram-
tida händelse sedd utifrån ett förflutet ögonblick, vilket görs i En dag så 
skulle han ha kalas. 

De olika händelserna introduceras med olika tidsangivelser såsom En 
dag, eller När dom kom hem. Flera av dessa följs också av ett så vilket bi-
drar till ett mer talspråkligt intryck, som i Nästa dag så och i När han blev 
2 år så. Konnektiven sen förekommer ofta och kombineras ibland med en 
när-bisats: När kalasen var slut sen, Sen när dom skulle gå hem. En tolkning 
av denna dubbla tidsmarkering är att eleverna upptäckt nya sätt att markera 
tid samtidigt som den i denna ålder vanemässiga överanvändningen av sen 
slår igenom.  
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Annas och Zaras text är den enda texten i materialet som inte innehåller 
ett komplikations- och upplösningssteg. Den kan tänkas illustrera att berät-
telsens grundstruktur med komplikation och upplösning kan vara svår för 
vissa elever i de yngre åldrarna. I förhållande till den skrivuppgift som lära-
ren formulerat utgör texten en avvikelse. I texten lyfts ingen problematisk 
händelse fram som utvecklas och når en upplösning. Merparten av texten 
skildrar snarare händelser inspirerade från vardagen och förnöjsamhet. Det 
förklarar varför eleverna erhållit responskommentarerna ”saknar äventyr” 
och ”saknar det goda mot det onda”. Kommentaren om att texten ”hop-
par” har troligtvis sin grund i att eleverna valt att skapa sin text genom att 
låta ett antal mer eller mindre utvecklade händelsekedjor följa på varandra. 

Det sista textexemplet, Erik och Daniels sagotext, är liksom Annas och 
Zaras text skriven i en version. Denna text var vid tidpunkten för respons-
aktiviteten i helklass inte färdigskriven, och har därför inte blivit uppläst 
och skriftligt kommenterad. Analysen av textens makrostruktur visas i ta-
bell 5.5.  
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Tabell 5.5 Textaktiviteter i Erik och Daniels text. 

TEXTAKTIVITET 
steg 

Text 

BERÄTTELSE 
utgångssituation 
 
komplikation 
 
 
händelsekedja 
 
 
 
upplösning 

 
Det var en gång en pojke. Han hete Johan B. Han 
gillar att gå ut i skogen.  
En dag när han var i en stor skog då kom oänd-
ligt många häxor och oändligt många drakar. 
Dom tog Johan B.  
Dom förde honom till häxornas borg. De låste in 
honom. Då kom ett ufo han hete TT och han 
hade lasergevär. Han såg Johan B. Johan B sa hej 
till ufot. DÅ kom en häxa in i hålan. 
Då sköt ufot häxan. Häxan blev till en stor 
skrothög.  

ÅTERBERÄTTELSE 
händelsekedja/ 
evaluering 

 
Då kom Johan B till ufots rymdskepp. Dom åkte 
till ufot Planet. Han sa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 och 
då bar det i väg! Dom jik på Bio. Dom såg på 
Wale. Och sen sa Johan B jag motse hem sa Jo-
han B. Kom då sa ufot går vi till rymdskeppet. 
Dom kokte hem. Hej då sa ufot. Mamma und-
rade var han hade varit. Ingen stans sa han. Nesa 
dag gikt han till skogen. Han ville trefa ufot igen.  
Han hade got en lista av vad han villde göra. den 
gick såhär: Lek och Bus, tivoli, museum, och 
resa. Då kom ufot och plockade upp honom. 
Dom oket till ufot planet föst gick dom till Lek 
och Bus Landet. Sen gick dom till ett tivoli. Där-
efter gick dom till ett museum.  Johan B blev 
kissnödig. Var är toan? frågade han.  Den är där 
sa ufot. Sen reste dom till Goa. Dom var bota i 
två vekor. och hem undra mamma och pappa 
var Johan B var förstås och då kom Johan B hem. 
Dom levde lycka i alla sina dar. 
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Texten är till viss del lik Anna och Zaras text i tabell 5.4., genom att den 
byggs upp av mer än en textaktivitet. Här går det däremot inte att på samma 
sätt konstatera att ett komplikationssteg och upplösningssteg saknas.  

Textens första del är en berättelse uppbyggd av stegen utgångssituation, 
komplikation, händelsekedja och upplösning. I utgångssituationen present-
eras huvudkaraktären Johan B. Den komplikation som följer består i att 
Johan B under dag i skogen rövas bort av häxor och drakar. En händelse-
kedja tar därefter vid: Johan B blir inlåst i häxornas borg, ett ufo vid namn 
TT dyker upp i borgen, och kort därefter också en ond häxa. Komplikat-
ionen får sin upplösning när ufot skjuter häxan.  

Textens andra del är en återberättelse med en händelsekedja. Här övergår 
texten till att återge ett händelseförlopp där Johan B och ufot är huvudper-
soner. Händelsekedjan innehåller ett par evaluerande inslag, vilka har grå-
markerats i tabell 5.5. Dessa kommer till uttryck genom indirekta anfö-
ringar i Mamma undrade var han hade varit, och i hem undrade mamma 
och pappa var Johan B var förstås. Båda dessa kan tänkas spegla mammans 
och pappans reaktion på Johan B:s frånvaro från hemmet. Evaluerande in-
slag förekommer också på lexikal nivå. I textsteget komplikation används 
exempelvis oändligt för att framhäva den aktuella situationen som särskilt 
anmärkningsvärd. Texten avslutas liksom övriga elevtexter med en variant 
av den sagotypiska avslutningen Dom levde lycka i alla sina dar. 

I texten framträder alla de språkdrag som Ledin (2000:72) pekar på som 
utmärkande för berättande text: preteritum som huvudtempus, personsub-
jekt och mänskliga eller förmänskliga referenter (Johan B, ufot) och en do-
minans av materiella processer (kom, gick, tog, förde). Här finns också tem-
porala markörer. Genom då introduceras ofta nya händelser och karaktä-
rer, som i Då kom Johan B till ufots rymdskepp, Då kom ett ufo och i Då 
kom en häxa in i hålan, men också vändpunkter, som i Då sköt ufot häxan. 
Med Nesa dag, sen, därefter och föst markeras den kronologiska tidslinjen 
i berättandet.  

Om man betraktar texten som ett svar på skrivuppgiften och den under-
visning som föregått kan man konstatera att textens första del, som byggs 
upp som en berättelse, bär tydliga spår av undervisningen. Här finns det 
som Karin beskrev som ett ”äventyr”, dvs. en episod med ett problematiskt 
händelseförlopp och en upplösning. Efter denna del övergår texten till att i 
återberättande form återge ett fortsatt händelseförlopp.  
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5.3.3 Övriga elevtexter 
De övriga texter som producerats inom ramen för detta skrivprojekt kan 
som grupp betraktad sägas följa en berättelsestruktur med minst tre, mer 
eller mindre lätt avgränsbara, steg i form av utgångssituation, komplikation 
och upplösning. Mot bakgrund av att denna grundstruktur inte explicit-
gjorts i undervisningen utan antytts på ett mer implicit sätt kan man kon-
statera att de flesta elever tycks vara bekanta med en sådan grundläggande 
berättelsestruktur. Den föreskrivna inramningen av texterna med sagoinled-
ningen Det var en gång och avslutningen De levde lyckliga i alla sina dagar 
kan också bidragit till att tydliggöra vad det är för textaktivitetsstruktur 
som är den förväntade.  

Vad som utgör en komplikation, och vilket utrymme den ges i texten, 
skiljer sig däremot åt mellan texterna. Ett par elevtexter innehåller fler än 
en komplikation-upplösning-episod där en tillfällig lösning avlöses av en ny 
komplikation. Ett exempel på detta är Amina och Gregers text. Den inleds 
genreenligt med en utgångssituation: Det var 1 gång en kille som hette 
Oskar. Han jilade att gå till skogen och leta efter svampar. Under en dag i 
skogen tillstöter ett problem: En dag när han gick till skogen så blev han 
jagad av en häxa. Problemet får sin lösning när en drake räddar honom: 
Draken tog upp Oskar på rygen och flög hem Oskar. Dagen efter återkom-
mer häxan när Oskar är med sin mamma i skogen: Efter frukost gick han 
med sin mamma till skogen och plåka svampar. Sen kom häxan. Problemet 
blir återigen tillfälligt löst när mamman ringer polisen: Mamma ringde po-
lisen. Polisen kom Polisen fick inte tag i häxan. Sen gick Oskar och hans 
mamma hem. Den slutliga upplösningen uppstår till sist efter ytterligare en 
komplikation där Oskar blir bortrövad av häxan och mamma ringer poli-
sen: 

 
Sen gick polisen och leta efter Oskar. Polisen hitta honom i häxans hus. Då 
kom häxan in i rumet. Polisen söt häxan. Sen när Oskar kom hem så levde 
dom lykit i alla sin dagar. 

 
De förändringar som sker mellan textversionerna är inte särskilt omfat-
tande. I de flesta fall handlar förändringarna om tillägg av orienterande in-
formation i textens utgångssituation, där vi får veta mer om vad huvudper-
sonerna heter, var de bor och hur boplatsen ser ut. Utgångssituationen i 
eleverna Sadjad och Enjas första textversion består exempelvis av en mening 
som introducerar huvudpersonerna: Det var en gång en kung och en prin-
sessa. I textens slutversion får vi också veta att Dom bodde i ett slott och 
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att Slottet var stort och gult. Kortare personbeskrivande textpartier kan 
också tillkomma i en senare version, såsom exempelvis följande beskrivning 
av orken som figurerar i en av elevernas sagor: Och orken var läskiga och 
groa och bruna. Orken var jorda av lava och trä och gega.  

5.4 Sammanfattande diskussion 
Undervisningens uttalade mål under detta skrivprojekt är att eleverna ska 
bekanta sig med de genredrag som utmärker sagan, för att sedan kunna 
använda dessa kunskaper i eget skrivande. Under skrivförloppets inledande 
del gavs eleverna en ganska lång introduktion till den skrivuppgift som de 
sedan arbetade med i par. Här höglästes sagor under flera lektioner, och 
läsningen följdes upp med samtal i helklass. Som stöd för skrivandet skrivs 
tankekartor utifrån de sagor som lästs, vilka sedan jämförs och blir en lista 
på tavlan med ett antal genredrag (hur sagor typiskt inleds och avslutas, 
övernaturliga inslag och sagotypiska figurer som häxor, prinsessor och 
féer). Det stöd som erbjuds för skrivandet av texten är, utöver tankekar-
torna och listan på tavlan, muntligt baserat. Eleverna möter inga skriftliga 
textförebilder, varken inför skrivandet av texterna eller i uppföljningen av 
dem.  

De gemensamma helklassaktiviteterna är inriktade mot att skapa en fö-
rebild för skrivandet. Förankrande samtal pågår under det enskilda skriv-
arbetet, som här sker i par. Om de samtal som kan föras till textsamtalsty-
pen förebild, kan sammantaget sägas att det är den mest globala textnivån, 
hur texten ska inledas och avslutas, och formaspekter på mer lokal och kon-
kret textnivå, såsom beskrivande adjektiv och allmän språkriktighet (t.ex. 
stavning, interpunktion), som behandlas på ett explicit sätt i undervis-
ningen. Det finns däremot en förväntan om att eleverna ska utforma sina 
texter utifrån en viss makrostruktur, en berättelsestruktur uppbyggd med 
en komplikation och en upplösning. Denna makrostruktur framträder mer 
implicit, trots att den framstår som central och grundläggande för de texter 
som eleverna förväntas skriva. Makrostrukturen preciseras inte och den to-
nas dessutom ner när Karin talar om den som ”lite äventyr”. Genom korta 
muntliga sammandrag av de höglästa sagoberättelserna exemplifierar också 
Karin vad ett äventyr kan vara. 

Det som sker i undervisningen kan med Holmbergs (2014:127) ord be-
skrivas som att det avsedda lärandeobjektet i undervisningen till viss del inte 
blir iscensatt. En sådan implicit undervisning i kombination med en tydlig 
förväntan om hur elevernas skrivna texter ska utformas blir problematisk, 
inte minst då det riskerar att öppna upp för olika tolkningar av vad det är 
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för typ av text som ska skrivas. Det riskerar också att exkludera elever som 
är mindre väl rustade med de skriv- och texterfarenheter som skrivuppgiften 
kräver (se vidare Wirdenäs 2013 och Holmberg 2014 för liknande diskuss-
ioner). 

Undervisningen bygger till stora delar på att eleverna skriver utifrån sin 
egen erfarenhet av hur sagoberättelser är uppbyggda. De flesta elever tycks 
också vara bekanta med berättelsens makrostruktur. Alla elevtexter utom 
en skildrar någon form av problematiskt händelseförlopp som avslutas i en 
upplösning med lyckligt slut. Chabo och Irinas text utgör ett exempel på en 
sådan text (tabell 5.2 och 5.3). Detsamma gäller för Daniel och Eriks text 
(tabell 5.5). Den första delen i Daniel och Eriks text utgörs av en kortare 
berättelse uppbyggd med stegen utgångssituation, komplikation, händelse-
kedja och upplösning. Denna del av texten svarar tydligt mot det som i 
undervisningen beskrivits i termer av äventyr, ett händelseförlopp som in-
leds med en komplikation och som förs till en upplösning. Textens andra 
del är en återberättelse med textsteget händelsekedja.   

Det elevpar, Anna och Zara, (tabell 5.4) som i sin text tillgriper en annan 
textaktivitet, återberättelsen, ges däremot i ett senare skede under skriv-
förloppet kommentarer som antyder att texten inte träffat målgenren på ett 
tillfredställande sätt. Det görs genom lärarkommentarerna ”saknar även-
tyr”, ”saknar det onda mot det goda” och ”hoppar”. Anna och Zaras tolk-
ning av, eller medvetenhet om, vad det är för slags berättande text som ska 
skrivas resulterar i en ”genremiss” (Wirdenäs 2013:63).  

De responssamtal som under skrivförloppets avslutning förs i helklass, 
och de skriftliga kortfattade kommentarer som dessa samtal resulterar i, ger 
ett fortsatt vagt stöd. I synnerhet gäller det för de elever som har ett större 
behov än andra att bli medvetna om hur de förväntas utveckla sina texter. 
Kommentarerna är ofta mer diagnostiserande än framåtsyftande (jfr Nor-
berg Brorsson 2007). Konkreta exempel och förbättringsförslag saknas i 
samtalen. Det leder till att det individuella stöd, som också Karin fortlö-
pande ger under skrivarbetets gång, blir centralt för att alla elever ska kunna 
erbjudas så god utvecklingspotential som möjligt, men också så omfattande 
att Karin får svårt att hinna ge alla elever det stöd de är i behov av.  

Under min avslutande intervju med Karin blir det tydligt att hon inte 
uppfattat arbetet med sagoprojektet som helt oproblematiskt. Om arbetet 
med sagoskrivandet säger Karin följande: ”barnen behövde stöd i flera om-
gångar än vad jag hade räknat med från början”. Hon fortsätter sedan med 
att konstatera att ”man som lärare ofta utgår från att barn har lätt för att 
fantisera” och att ” barnen därför också har lätt för att skriva sagor”. När 
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vi senare under samtalet kommer in på Karins tankar om undervisningens 
utfall, dvs. elevernas sagor, lyfter hon fram en annan en central fråga med 
skrivdidaktisk relevans. Hon beskriver sagorna som ”enkla, korta och 
tunna” med få ”beskrivningar och förklaringar”. Senare säger hon också 
”att skriva en saga är svårt”, och hon konstaterar att ”vi behöver jobba mer 
med att berätta och beskriva”. Citaten tyder på att Karin reflekterat över 
frågan om hur väl eleverna erbjudits tillräckligt med lärandestöd inför skri-
vandet av sagorna. Av citaten framgår också att hon tycks ha reflekterat 
över vilka slags skriv- och textkompetenser som den aktuella skrivuppgiften 
aktiverar. Sagan är en komplex genre. För undvika att sagorna blir, som 
Karin beskriver det, ”enkla, korta och tunna”, behöver skribenten engagera 
sig i olika textaktiviteter. För att lyckas med detta behöver eleverna bli mer 
medvetna om vad de olika delarna i en saga enskilt åstadkommer och hur 
de gör det.  
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6 Insändare 
Läsårets andra skrivprojekt ägnas åt insändare. Projektet ingår som en del 
av ett arbete med tidningar. Innan arbetet med insändare tar vid har klassen 
under två lektioner ägnat sig åt läsning av den lokala dagstidningen Söder-
bladet (fingerat namn), som beställts till skolan i klassuppsättning, och 
barn- och ungdomstidningen Kamratposten (KP). Under den första lekt-
ionen fokuseras dagstidningen där läsning varvas med samtal i helklass om 
vilka olika slags texter och genrer som här ingår (t.ex. nyheter, tv-tablå och 
insändare). Att Karin valt att arbeta med tidningen i klassen motiverar hon 
med att den är ett ”viktigt skriftspråkligt medium i vårt samhälle” och att 
alla elever ”kanske inte får chansen att läsa tidningen hemma”.  

Under den lektion som följer introduceras Kamratposten. De två tidning-
arna jämförs med avseende på innehåll och klassen kommer bland annat 
fram till att det finns både likheter och skillnader mellan tidningarna och 
att skillnaderna säger något om tidningarnas olika målgrupper. I den under-
visning som följer riktas fokus mot de båda tidningarnas respektive insän-
darsidor vilka bildar utgångspunkt för det fortsatta arbetet under detta 
skrivprojekt.  

När Karin i ett samtal med mig informerar om det planerade skrivpro-
jektet berättar hon att syftet är att det ska bidra med att ge eleverna vad 
hon kallar ”utanför-skolan-kunskap” dvs. kunskaper som eleverna kan tän-
kas ha nytta av även utanför skolan. Hon lyfter i anslutning till detta fram 
vikten att få träna på att göra sin stämma hörd och samtidigt utveckla en 
förståelse för ”att alla tycker olika och att det inte behöver vara ett pro-
blem”. Det är viktigt, menar Karin, ”att kunna formulera en åsikt och också 
argumentera för den” samtidigt som hon påpekar att ”det är svårt för barn 
i den här åldern”. De motiv som här anges innebär att insändarprojektet 
tydligt sammankopplas med ett arbete att fostra eleverna till engagerade, 
demokratiska samhällsmedborgare.  

I det följande redogör jag för undervisningen som mer direkt relaterar till 
arbetet med insändare medan den tidigare beskrivna tidningsläsningen och 
Karins undervisning om olika tidningstexter inte vidare behandlas.  

6.1 Skrivförloppets aktivitetskedja 
Skrivförloppet pågick under totalt fyra lektioner under två veckor. Skriv-
förloppets aktivitetskedja sammanfattas i tabell 6.1.  
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Tabell 6.1 Insändarförloppets aktivitetskedja. 

 
Översikten i tabellen visar hur skrivförloppets aktiviteter fördelar sig på 
olika lektioner och bildar en inledning, mittdel och avslutning. Inledningen 
omfattar två lektioner och syftar till att förbereda eleverna för ett kom-
mande skrivande. Mittdelen och avslutningen motsvarar en lektion vardera 
och resulterar båda i en skriven text. Under mittdelen skriver eleverna ett 
insändarsvar i par eller grupp och under avslutningen skrivs en insändare i 
helklass. Gällande hela kedjan visar översikten hur arbetet under skriv-
förloppet hela tiden växlar mellan helklassaktivitet och par/gruppaktivitet 
och att samtal pågår som en del i varje aktivitet. 

Vad gäller skrivkedjan kan man notera att skrivarbetets upplägg skiljer sig 
mot sagoförloppets som beskrivits i kapitel 5. Skrivandet sker här inte endast i 
par (eller grupp) utan också i helklass. En ytterligare skillnad mot sagoförloppet 
rör läskedjan. Vid sidan av lärarens högläsning ges eleverna också här tillfälle 
att läsa (och samtala om) texter mer på egen hand (i par eller grupp).  

Skriv- 
förloppets 
delar  

Lektion Läsa Samtala Skriva 

Inledning 
 

1 I helklass: 
högläsning av 
insändare ur 
dagstidningen 

Helklassamtal: 
Vad är en insän-
dare? 

 

2 I par/grupp:  
insändare ur 
KP 

Par/gruppsamtal  

I helklass: 
högläsning av 
insändare ur 
KP 

Helklassamtal Insändarsvar 
på tavlan  

Mittdel 3  Par/gruppsamtal 
Lärare-elever 

I par/grupp:  
insändarsvar  

Avslutning 4  Helklassamtal I helklass:  
insändare  
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Skrivförloppet inleds med att Karin högläser ett antal insändartexter ur 
den lokala dagstidningen (lektion 1). Läsningen varvas med helklassamtal 
samtal. Större delar av detta samtal fungerar som en genomgång där Karin 
talar utan att särskilt bjuda in eleverna, och där hon förklarar vad de olika 
upplästa insändartexterna handlar om och vad de går ut på.  

Under skrivförloppets andra lektion byts helklassaktivitet mot par- eller 
gruppaktivitet och det som nu fokuseras är texter på Kamratpostens (KP) 
insändarsida ”Prat och svar”. Aktiviteten innefattar läsning varvat med 
samtal och går ut på att var och en i gruppen ska välja en insändare i KP 
som intresserar dem och som de sedan ska läsa upp för varandra och disku-
tera. Några specifika instruktioner för vad eleverna ska diskutera ges inte. 
Därefter ska elevgruppen enas om en insändare som de vill läsa upp och 
diskutera med övriga klasskamrater.  

Undervisningen återgår därefter till helklassaktivitet. Alla elever väljer att 
avstå från möjligheten att själva läsa upp insändartext(er) för klassen och 
Karin blir därför den som står för högläsningen. De frågor, åsikter och pro-
blem som tas upp i de upplästa insändarna diskuteras i helklass utifrån Ka-
rins frågor ”vad tycker ni?”, ”är detta okej?” och ”hur skulle ni svara?”. 
Mitt intryck är att helklassaktiviteten engagerar eleverna. Flera bidrar aktivt 
med sina åsikter och egna erfarenheter i relation till innehållet i de insändar-
texter som Karin läser upp. Under denna aktivitet skrivs också ett antal in-
sändarsvar som riktar sig till de upplästa KP-insändarna.  Insändarsvaren 
skrivs på tavlan av Karin som formulerar texten utifrån elevernas förslag. I 
något fall skrivs flera olika insändarsvar till en och samma insändare. Också 
under denna skrivaktivitet bidrar flera elever på engagerat sätt.  

Därefter övergår aktiviteten till skrivande i par eller grupp (lektion 3). 
Karin instruerar: ”Jag vill nu att ni sätter er två och två och svarar på en av 
dom insändarna som ni har läst”. Eleverna ska alltså nu skriva ett svar till 
en KP-insändare som de får välja ut på egen hand. Ett första utkast skrivs 
för hand och renskrivs senare på dator. Innan elevernas texter skrivs ut re-
digeras de av Karin så att texten hamnar en bit ner på A4-pappret och så 
att den KP-insändare som eleverna svarat på kan kopieras in överst på 
samma sida (se exempel 6.1). Texterna sätts därefter upp på en anslagstavla 
i klassrummet vilket gör det möjligt för andra elever att läsa dem. 
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Exempel 6.1 Elevproducerat insändarsvar (underst) till en KP-insändare (överst).  

Skrivförloppet avslutas med att klassen skriver en gemensam insändare att 
skicka in för publicering i den lokala dagstidningen (lektion 4). Denna möj-
lighet diskuterades redan tidigt under skrivförloppet med anledning av den 
senaste tidens skadegörelse och nedskräpning på skolgården. Texten skrivs 
på tavlan där Karin agerar sekreterare. Texten skrivs sedan på dator av Ka-
rin och skickas sedan in till den lokala dagstidningen där den också efter en 
kort tid blir publicerad. Eftersom texten blivit publicerad har jag av konfi-
dentialitetsskäl valt att utesluta texten i avhandlingen. En bild av vad är för 
slags text samskrivningen resulterar i ges däremot i samband med beskriv-
ningen av klasskrivandet i avsnitt 6.2.3.  

Insändarskrivandet utmärker sig på vis så att initiativet till skrivandet här 
kommer från klassen. I arbetet med insändarsvarsskrivandet ligger istället 
initiativet till kommunikation hos en annan insändarskribent som eleverna 
i sin text förväntas ta utgångspunkt i. En annan skillnad mellan insändar-
svarsskrivandet och skrivandet av insändartexten rör de två skrivsituation-
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ernas autenticitetsaspekt. I sin definition av autentiskt skrivande i skolsam-
manhang utgår Purchell-Gates m.fl. (2007) från två kriterier. För det första 
ska de texter som skrivs tillhöra texttyper eller genrer som också skrivs ut-
anför skolkontexten. För det andra ska texterna användas på samma sätt 
som utanför skolan. Det autentiska inslaget i insändarsvarsskrivandet stäm-
mer väl med det första av ovanstående nämnda kriterier. Att låta eleverna 
skriva insändarsvar till befintliga insändare i KP är ett sätt att förankra skri-
vandet i en elevnära värld som finns utanför skolan. Texterna är däremot 
inte tänkta att skickas in. Helklasskrivandet av insändaren används däre-
mot för samma ändamål som insändartexter utanför skolan och detta skri-
vande anknyter på så vis till båda ovan nämnda kriterier för autentiskt skri-
vande. Skrivandet grundar sig i en situation som både elever och lärare på 
skolan uttryckt som problematisk och som de genom skrivandet av texten 
försöker påverka. Här skriver klassen alltså inte enbart om något som är 
angeläget för dem utan också för att lösa ett reellt problem.  

6.2 Textsamtal 
Utmärkande för textsamtalen under detta skrivförlopp är att funktionssam-
tal prioriteras och inleder skrivförloppet. Dessa samtal är inriktade mot att 
skapa en förståelse för hur en insändare fungerar och varför den överhu-
vudtaget skrivs. Innehållsfokuserade samtal, dvs. förankrande textsamtal, 
förekommer också, framför allt då ämnen och frågor som de lästa insändar-
texterna aktualiserar diskuteras och utreds gemensamt i helklass. Förebilds-
samtal förekommer till viss del och dessa rör framför allt texternas mest 
globala nivå, dvs. hur insändarsvar typiskt inleds och avslutas.  Karaktär-
istiskt för textsamtalen under detta skrivförlopp är att de olika samtalsin-
riktningarna sällan uppträder renodlat och isolerat från varandra. Före-
bildssamtalen relateras tydligt till texternas funktion. Förankring och före-
bild kombineras också ofta i ett och samma samtal där inriktningarna så att 
säga växlar från det ena till det andra.  

6.2.1 Funktionssamtal inför skrivande 
Målet med de textsamtal som förs i helklass inledningsvis under skrivförlop-
pet är att ringa in insändaren som en typ av text genom vilken både barn 
och vuxna kan komma till tals och delta i ett offentligt meningsutbyte. Det 
rör sig om samtal inriktade mot en global funktionsaspekt där fokus är på 
vad en insändare kan användas till. Sådana funktionsinriktade samtal förs 
varvat med den inledande högläsningen av insändare i den lokala dagstid-
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ningen. De exempel som följer är hämtade från skrivförloppets första lekt-
ion. Karin inleder lektionen med att påminna eleverna om den insändarsida 
i dagstidningen som klassen studerade i samband med arbetet med dagstid-
ningar. Därefter läser hon upp en insändare i en av dagstidningarna. Den 
aktuella insändaren argumenterar för sänkta bilhastigheter. Hur Karin sam-
manfattar och kommenterar läsningen visar exempel 6.2. 
 

Hon [insändarskribenten] har alltså tyckt att det var alldeles på tok det här 
när hon var ute och gick på vägen. Så då skickar hon en insändare till Söder-
bladet och talar om det att, ”snälla bilister tänk på de här sakerna”. Det är 
en typ av insändare. 

Exempel. 6.2 Funktionssamtal under skrivförloppets inledning I. 

I citatet i 6.2 tydliggör Karin hur insändaren på dagstidningens insändarsida 
kan användas som en sätt att påverka andra, i detta fall att få andra att 
sänka bilhastigheten. Med utgångspunkt i en annan läst insändare och ef-
terföljande insändarsvar i senare utgivna dagstidningar ges eleverna också 
ett konkret exempel på hur insändare kan bidra till att skapa offentlig de-
batt kring en viss fråga. Den fråga som behandlas i de upplästa insändarna 
är hur skolan ska hantera elever med koncentrationssvårigheter. Hur Karin 
sammanfattar insändaren och insändarsvaren visas i exempel 6.3.   

 

Så att den första insändaren gör att andra svarar tillbaka. Och när man skri-
ver en insändare då är det ju frågan om vad man själv tycker. Och här var 
det några som tyckte olika. Några tycker att man ska ta barnen [med kon-
centrationssvårigheter] och gå till skogen och sparka på träd: Några tycker 
att dom ska vara på ett ställe tillsammans allihop som har dom här bekym-
ren. Och någon talar om att det bästa är att dom ska få gå ihop med andra 
barn som klarar skolan. Och det är så insändare är, de talar om vad man 
tycker, mina åsikter […] 

Exempel 6.3 Funktionssamtal under skrivförloppets inledning II. 

I exempel 6.3 lyfts insändarens funktion att ge uttryck för den egna åsikten 
fram (”Och här var det några som tyckte olika”, ”de talar om vad man 
tycker, mina åsikter”) men också hur det i sin tur kan leda till att andra 
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säger sina åsikter (”Så att den första insändaren gör att andra svarar till-
baka”).  

Vid introduktionen av Kamratpostens insändarsida lyfter Karin fram in-
sändarsidans funktion: ”där kan man skicka in, och så skriver man om nån-
ting som man tycker själv är bra, konstigt, dumt”. Återigen framhålls alltså 
insändarskrivandets funktion att ge uttryck för egna åsikter.  

6.2.2 Förankring och förebild inför och under skrivande  
Flera av de samtal som pågår i anslutning till den gemensamma läsningen 
av insändare ur dagstidningen och Kamratposten handlar om att eleverna 
själva ska tycka till i de frågor som aktualiseras i insändarna. Innehållet i de 
lästa insändarna blir alltså det stoff som diskuteras i samtalen. Samtal av 
detta slag upptar en stor del av lektionstiden under skrivförloppets inle-
dande del. I anslutning till läsningen ombeds eleverna att tala om vad de 
själva tycker och tänker och med utgångspunkt i detta föreslå vad som 
skulle kunna skrivas i ett svar till den aktuella insändaren. De förslag som 
eleverna bidrar med under helklassamtalen skrivs i vissa fall också upp på 
tavlan och fungerar på så vis samtidigt som förebilder för det senare egna 
svarsskrivandet.  

Exempel på samtal där inriktningen växlar mellan förankring och före-
bild ges i exempel 6.5 och 6.6. Den insändare som bildar utgångspunkt för 
samtalet i dessa exempel är en insändare ur KP som ett elevpar valt att få 
uppläst och diskutera i helklass. Den visas i exempel 6.4. Skribenten till den 
aktuella KP-insändaren beklagar sig över att en lärare kallat rökare för idioter.  
 

Exempel 6.4 Insändare ur KP 2007, nr. 14. 
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Efter att Karin har läst upp insändaren inleds följande samtal:  
 

1 L:  Är det okej? Vad tycker ni? Vad skulle ni svara? Enja? 
2 E:     Jag skulle svara såhär: när fröken berättar det då kan du  
3    när alla barn sitter med säga ”fröken det räcker nu”.  
4    Mamma och pappa är inte idioter om dom röker. Några  
5    kanske röker några kanske inte röker, det betyder inte  
6    att man är en idiot.  
7 L:   Så du skulle svara: jag tycker att du ska prata med din  
8    lärare om att inte säga så? 
9 E:     Mh. 
10 L:      Mh, för en del människor röker och en del gör det inte,  
11    men man är ingen idiot för det? 
12 E:  Mh 

Exempel 6.5 Förankring under skrivförloppets inledning I. 

Samtalet i 6.5 inleds med att eleverna ombeds att reagera och tycka till om 
den situation som insändarskribenten beskrivit, att en lärare kallat rökare 
för idioter. De ombeds också att komma med förslag på hur man kan tänkas 
besvara insändaren. På rad 2–3 ger Enja (E) sitt förslag på det sistnämnda: 
att uppmana insändarskribenten att säga åt läraren att sluta kalla rökare 
för idioter. Därefter redogör hon (på rad 4–6) för sin egen hållning i frågan: 
att rökning inte gör någon till idiot. Mot slutet av samtalssekvensen omfor-
mulerar och sammanfattar Karin Enjas förslag på råd till insändarskriben-
ten (rad 7) och de åsikter hon framför i denna fråga (rad 10–11).  

I det som följer efter utdraget i exempel 6.5 leder Karin samtalet vidare 
genom att låta fler elever får komma med sina synpunkter om hur de ställer 
sig till den situation som beskrivits i KP-insändaren. Erik säger exempelvis 
att ”jag skulle säga ingen är en idiot för att ingen är någon idiot” medan 
Daniel är av en annan åsikt som menar att hans ”mamma är idiot för att 
hon röker”. Samtalet är alltså här inriktat mot innehållet i den aktuella in-
sändaren, mer specifikt den fråga som insändaren aktualiserar, om det är 
rätt eller fel att kalla rökare för idioter. I exempel 6.6 visas hur Karin avslu-
tar denna diskussion genom att växla samtalets inriktning mot att formulera 
ett förslag på ett insändarsvar till den aktuella insändaren. Detta görs med 
utgångspunkt i Enjas tidigare synpunkter. Förslaget skrivs samtidigt upp på 
tavlan.  
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Här skulle ni alltså svara, eller Enja då: Svar till ”elev till en fröken” i KP 
((bläddrar i tidningen)) fjorton nollsju som handlade om att läraren säger att 
rökare är idioter ((skriver på tavlan)). Då skulle Enja skriva där: ”Jag tycker 
inte att man säger att någon är idiot ((skriver på tavlan)). Några människor 
har valt och röka och några röker inte, men ingen är en idiot”.  

Exempel 6.6 Förebild för insändarsvar. 

Här växlar alltså samtalet mot förebild genom det förslag på ett insändar-
svar som Karin formulerar och samtidigt skriver upp på tavlan. Formen för 
svaret diskuteras dock inte i samtalet utan arbetet med förebild kan här 
sägas ske implicit.  

Därefter växlar samtalet återigen tillbaka till den specifika fråga som står 
i fokus i den aktuella KP-insändaren. Detta gör Karin genom att ställa frå-
gan ”är det okej att lärare står och talar om vem som är idiot eller inte 
idiot?”. Frågan följs av flera nekande svar i klassen. Frågan breddas därefter 
till att röra vad lärare generellt inte får göra när Karin frågar ”finns det nåt 
annat lärare inte bör göra?”. Eleverna ger gott om exempel på detta. Steven 
menar exempelvis att lärare inte får ”svära och säga fula ord” och Leyla 
säger att lärare inte får slå barn. Inte heller får de säga till elever att ”du 
måste stanna kvar efter skolan” framför allt inte ”om man inte har gjort 
nånting” menar Enja. Karin återgår därefter till frågan om lärares tal om 
rökning och frågar ”är det okej att tala om att det här med rökning är skad-
ligt?”. Här hörs som svar bland eleverna både ja och nej och Karin avslutar 
samtalet med att tydliggöra skillnaden mellan att tala om rökningens skad-
liga effekter och rökning som idioti, vilket framgår av exempel 6.7. 

 

Vet ni vad? Det är faktiskt så att det finns saker som någon annan har be-
stämt att vi ska prata om på skolan. Och däribland är just det här med att 
rökning är farligt. Det är skadligt att röka men det är skillnad på att stå och 
tala om vad som händer i kroppen om man röker, och tala om att man är en 
idiot om man röker. 

Exempel 6.7 Förankringssamtal under skrivförloppets inledning II 

Karin konstaterar att rökningens skadliga effekter är något som lärare är 
ålagda att tala med elever om. Hon tydliggör också skillnaden mellan att 
tala om rökning som något skadligt och att tala om rökare som idioter. Det 
Karin med andra ord gör är att skilja på sakargument (”tala om vad som 
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händer i kroppen om man röker”) och värdeargument (”tala om att man är 
en idiot om man röker”). Det arbete som pågår under de samtal som hitin-
tills beskrivits handlar om argumentation och påverkan utan att Karin talar 
med eleverna om det i sådana termer28.  

Mot slutet av dessa aktiviteter med gemensam läsning, samtal i helklass 
och skrivande av insändarsvar på tavlan, återkommer arbetet med förebild 
men nu ett mer explicit sådant. Liksom under det skrivförlopp som beskrevs 
i kapitel 5 är textens yttre form, hur insändarsvar typiskt börjar och slutar, 
den formaspekt som lyfts fram och explicitgörs här. Exempel 6.8 visar hur 
Karin leder eleverna mot denna förebild genom att formulera en sådan på 
tavlan med utgångspunkt i en av de tidigare lästa KP-insändarna. Hon åter-
knyter till läsningen av insändarsvar ur både KP och den lokala dagstid-
ningen:  
 

När jag läste en del svar då var det ju såhär att framför dom här svaren, så 
för att man ska veta vem dom svarar till, så står det såhär precis lite grann 
svar till ((skriver Svar till på tavlan)). Och sen skriver man det som- namnet 
som står under insändaren […]. Och sen måste man också förklara vilket 
[tidnings]nummer som det [insändaren]är i […]. Och för att man inte ska 
behöva läsa hela så står det lite kort om vad den handlade om. Den här in-
sändaren som var i det här numret […] då har dom skrivit om ((skriver på 
tavlan och läser därefter)) som tycker att det är dumt att kompisar ljuger. Då 
vet vi om vi läser en annan tidning, aha den här har svarat till nån som pratat 
om en kompis som ljuger. Och vad vill vi nu skriva för svar vad skulle man 
kunna skriva till den här som tyckte att min kompis ljög […] 

Exempel 6.8 Förebild för insändarsvarens yttre form. 

I exempel 6.8  ges en form för hur insändarsvar typiskt ramas in. Eleverna 
får också veta varför inramningen ska utformas på detta sätt och form re-
lateras på så sätt till funktion och textens användning. Karin förklarar fort-
löpande vad de ingående delarna i en sådan inramning fyller för funktion. 
Inramningen börjar med ”Svar till” och följs av en mottagarreferens i form 

                                                      
28 Arbetet anknyter på så vis till mål framskrivna i kursplanen, i synnerhet till upp-
nåendemålen beträffande tal och samtal för årskurs 3, där det bland annat står att 
eleverna ska kunna ” samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras 
erfarenheter” och ”framföra egna åsikter” (Skolverket 2009:30). 
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av insändarens signatur (”namnet som står under insändaren”) och tid-
ningsnummer. Detta alltså för att ”man ska veta vem dom svarar till”. Den 
inramande meningen innehåller också typiskt en kort sammanfattning av 
insändarens vilket Karin med utgångspunkt i den aktuella insändaren ex-
emplifierar på tavlan: som tycker att det är dumt att kompisar ljuger. Detta, 
förklarar Karin, för att läsaren av insändarsvaret ska kunna förstå texten 
utan att behöva läsa den insändare som besvaras. Därefter kommer själva 
svaret som Karin skriver på tavlan utifrån elevernas bidrag. Mot slutet av 
skrivandet uppmärksammar även Karin att insändartexter typiskt avslutas 
med en avsändarsignatur. Den kan bestå av skribentens egna namn, men 
det är också vanligt, säger Karin, med en avsändarsignatur. ”Fotbollsproff-
set” blir den som Karin här väljer för det gemensamma insändarsvaret på 
tavlan som visas i exempel 6.9. 
 

Svar till ”blibbens återkomst” i KP 13 som tycker att det är dumt att kom-
pisar ljuger. 

Jag tycker också att det är dumt när kompisar ljuger. Jag tycker att du ska 
lära henne en läxa. Gör likadant tillbaka så hon får känna hur det känns. 

Fotbollsproffset 

Exempel 6.9 Insändarsvar på tavlan.  

Svaret är kort och dialogiskt genom att tydligt anknyta till den insändare 
som besvaras. Den text som följer efter den inramande ”Svar till-meningen” 
består av tre meningar där den första kan sägas vara en åsikt som instämmer 
i insändarskribentens värdering av kompisens lögner som ”dålig stil”. Detta 
följs av två meningar genom vilka insändarskribenten uppmanas att ”lära 
kompisen en läxa” genom att göra likadant tillbaka.  

Sammanfattningsvis ger förebildssamtalen texten en explicit inramning. 
Den text som eleverna skriver i par, eller i grupp om tre, under skrivförlop-
pets mittdel ska på så sätt framträda som just ett insändarsvar. Formen för 
texternas inre struktur är däremot relativt fri. Modeller för hur eleverna kan 
utforma sina svar ges på tavlan men mer exakt hur den inre strukturen ska 
se ut explicitgörs inte.  

Under parskrivandet av insändarsvaren blir det tydligt hur de flesta par 
är i behov av fortsatt stöd för hur de ska utforma textens inledning så att 
den fungerar som en inramning för just deras insändarsvar. Med hjälp av 
frågor och konkreta förslag som i exempel 6.10, stöttar Karin eleverna mot 
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en lämplig inledande inramning. Elevparet Disa och Yasmine har valt att 
svara på en insändare med signaturen ”suuuuur” där skribenten beklagar 
sig över sin innebandytränare som mobbar honom. Eleverna ber om hjälp 
för att inleda sitt svar. 
 

1 L: Vilket år var den här ifrån då? 
2 D: Tvåtusen 
3 L: Ah, det står här ((bläddrar till tidningens framsida)). 
4 Y: Tvåtusensju 
5 L: Ah, tvåtusensju. Och då är det tidningen KP nummer fyra.  
6    Svar till sur i KP fyra. Vad handlar den här insändaren om  
7   Disa? 
8 D: Min tränare mobbar mig.  
9 L: Min tränare mobbar mig, mh, som tycker att tränaren mobbar,  
10   ((skriver samtidigt på elevernas papper)). Vet du om det  
11   var en tjej eller kille? Det stod där va? ((skriver vidare på  
12   elevernas papper)) mobbar honom. Där, så.  
13   Nu ska ni skriva vad ni tycker. Vad tycker ni?  
14 Y: Det här? ((pekar på insändartexten i tidningen)). 
15 L: Ja, vad tycker ni om det här? 
16 Y: Det här? ((pekar på insändaren) 
17 L: Vad tycker ni om det? Vad skulle ni vilja skriva till den här kil- 
18   len? 
19 E: (…) säga till tränaren (…) 
20 L: Okej, jag tycker […] eller vi tycker får ni skriva då, vi  
21   tycker att du ska gå och prata med tränaren och fråga varför 
22   hon mobbar dig. 

Exempel 6.10 Förebild och förankring under par- och gruppskrivande 

Genom att ställa frågor och omformulera elevernas svar så att de passar in 
i den modell för den inramande ”Svar till-meningen” som eleverna tidigare 
getts stöttar Karin eleverna att utforma sin inledande mening. Här ges ele-
verna också konkret skrivhjälp genom att Karin skriver de omformulerade 
svaren på det papper som eleverna inledningsvis skriver sina insändarsvar 
på. När detta är gjort (på raderna 1–12) så växlar samtalet det innehåll som 
står i fokus i KP-insändaren. Här ställer Karin frågor som tycks vara tänkta 
att locka fram elevernas egna synpunkter på det som lästs (”Vad tycker ni 
om det här?) och hur eleverna med utgångspunkt i det skulle vilja svara 
insändarskribenten (”Vad skulle ni vilja skriva till den här killen?”). De är 
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alltså elevernas egna åsikter om innehållet i KP-insändarna som är det pri-
mära i samtalen och i skrivuppgiften.   

6.2.3 Textsamtal under helklasskrivande - funktion, förankring och före-
bild i samspel 
Som nämnts skriver klassen som avslutning på insändarprojektet en gemen-
sam insändare med sikte på publicering i den lokala dagstidningen. Bak-
grunden till detta initiativ är som också tidigare nämnts den senaste tidens 
nedskräpning och förstörelse på skolgården. Det gemensamma skrivandet 
inleds med att Karin återknyter till det tidigare arbetet under skrivförloppet 
och påminner om att syftet med att skriva en insändare är att ge uttryck för 
åsikter och synpunkter i olika frågor (”något man tycker något om, alltså 
nånting man reagerar på”). Vad klassen vill med skrivandet, dvs. vad just 
deras skrivsyfte är, diskuteras inledningsvis. Melina säger exempelvis om 
syftet att ”vi ska skriva till tidningen att såhär, vi vill inte ha det såhär på 
vår skolgård, att dom ska ha sönder fönster och göra inbrott och sånt”. 
Med utgångspunkt i syftet, som alltså här är påverka och förändra en be-
fintlig situation som upplevs problematisk, diskuterar klassen textens inne-
håll. Detta resulterar i ett antal punkter som Karin skriver på tavlan: 
 

• Ej förstörelse 
• Inget glaskross och brandrester  
• Får gärna vara här men inte förstöra  
• Sluta skräpa ner 

 
Hur den klassgemensamma insändartexten om skadegörelsen på skolgården 
ska inledas och avslutas, dvs. hur texten ska ramas in, är något som blir 
föremål för diskussion redan tidigt under samskrivningen. Också här förs 
diskussionen i relation till det tänkta syftet med texten. En elev föreslår ex-
empelvis att texten ska inledas med uppmaningen ”Låt Söderkolans skol-
gård vara!” och som alltså kan sägas sammanfatta den tes som texten avser 
att driva. Karin påpekar dock att denna rubrik kan missförstås, att läsarna 
då ”kanske tror att dom ska ta bort skolgården”. Klassen enas därför istället 
om att uppmaningen ”Sluta förstöra vår skolgård” ger en tydligare bild av 
det budskap som klassen vill framföra. Bland elevförslagen finns också att 
rubriken ska skrivas med versaler och avslutas med flera utropstecken, detta 
för att höja den emotiva intensiteten. Karin menar dock att sådana beslut 
oftast tas av tidningsredaktionen och föreslår därför att det kan vara till-
räckligt att endast låta uppmaningen följas av ett utropstecken.  
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Att avsändarsignaturen måste innehålla skolans namn är självklart tycker 
en annan elev, annars ”så kommer dom inte lyssna, därför att dom inte vet 
vilken skola det är”. Med dom avses här troligtvis de som bidrar till ned-
skräpningen och förstörelsen på skolan men det kan också tänkas referera 
till övriga läsare av tidningen. Oavsett vilka som avses så ger kommentarer 
av denna typ samtalet en tydlig inriktning mot textens funktion, dvs. hur 
den text som eleverna är i färd med att skriva kommer att läsas och tolkas 
av andra. En sådan kommentar yttras också i samband med att avsändar-
signaturen diskuteras. Bland förslagen på hur avsändarsignaturen ska for-
muleras, vilka också skrivs upp på tavlan, finns Arga elever på Söderskolan, 
Oroliga elever på Söderskolan, Söderskolan och Söderskolans elever. Enja 
menar dock att ordet arga ska uteslutas då det kanhända att läsarna ”tror 
att vi alltid är arga”. Efter omröstning enas klassen om att insändartexten 
avslutas med avsändarsignaturen ”Söderskolans elever”.  

Samtalen av typen förebild och förankring under helklasskrivandet hand-
lar också om vilka övertygande skäl för tesen som ska lyftas fram i texten. 
Termer som övertygande, skäl och tes används dock inte i samtalet utan här 
ger istället både Karin och elever förslag med utgångspunkt i Karins fråga 
”Vad vill vi då skriva i vår insändare?”. Flera av förslagen handlar om de 
negativa konsekvenser som följer av förstörelsen och nedskräpningen. Karin 
föreslår exempelvis att ”man kanske skulle skriva något om att vi får an-
vända våra raster till att städa?”. Ett annat förslag från Jamal rör de risker 
som krossade rutor, som varit en del av förstörelsen, medför, nämligen att 
de förskolebarn som delar samma skolgård kan göra sig illa: ”dom kan 
skära sig, eller de kan hitta en sån där liten glasbit, och dom vet ju inte, dom 
kan ju svälja den”.  

Skrivandet på tavlan är utforskande till sin karaktär. Här finns inte ett 
färdigt innehåll eller något specifikt textmönster att följa för hur man ex-
empelvis utformar ett ställningstagande. Inte heller talas här i termer om 
vad som kan tänkas utgöra ett starkt skäl. Utgångspunkten för skrivandet 
är snarare skrivsyftet. Under skrivandet, och framför allt genom de samtal 
som ledsagar skrivandet, ges eleverna möjlighet att upptäcka hur syftet med 
skrivandet styr valet av innehåll och utformning för texten. 

6.3 Elevernas insändarsvar – metod för textanalys 
Skrivprojektet resulterade i totalt åtta par- eller gruppskrivna insändarsvar. 
Insändarsvaren studeras utifrån två olika analytiska perspektiv. Det ena 
perspektivet är mer traditionellt textanalytiskt med fokus på hur texterna 
som sådana är strukturellt, och i viss mån också språkligt, uppbyggda. Det 
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andra perspektivet är interaktionsanalytiskt och bygger på en närläsning av 
både de elevproducerade insändarsvaren och de KP-insändare som elevtex-
terna är tänkta att utgöra svar till. Huvudfrågan för denna senare analys är 
hur elevernas insändarsvar anknyter till de initiativ till kommunikation som 
tas i KP-insändarna. Analysen, som jag hädanefter refererar till som sekven-
sanalysen, är inspirerad av ett antal grundläggande utgångspunkter och be-
grepp inom den del av samtalsforskningen som benämns samtalsanalys eller 
Conversation analysis29 och i viss mån också den dialogiska verksamhetste-
ori som presenterats av Linell (1998, 2011) och som utvecklats ur samtals-
analysen. 

Motivet för detta dubbla analytiska fokus är både teoretiskt och empi-
riskt. Det textteoretiska antagande som intas i denna avhandling är som 
tidigare beskrivits att texter inte enbart är strukturer utan också menings-
fulla yttranden i en kommunikationsakt (Bachtin 1997, Berge 2008, Ledin 
2013, se vidare avsnitt 2.1.2). Med en sådan utgångspunkt är alla yttranden, 
såväl talade som skrivna, dialogiska (jfr Linell 1998). I mitt fall innebär en 
dialogisk textsyn att jag ser elevernas texter som en respons på en skrivupp-
gift och den undervisning som föregått och omgett skrivandet (se vidare av-
snitt 2.1.2). Som beskrivits i avsnitt 6.2 har undervisningen och skrivupp-
giften under detta skrivprojekt kommunikation och funktion som utgångs-
punkt snarare än ett visst textmönster (vilket för kan jämföras med skriv-
projekten beskrivna i kap, 5, 7 och 8). Skrivuppgiften var att respondera på 
en egen vald insändare ur Kamratposten. Den valda KP-insändaren utgör 
en omedelbar kontextuell resurs (Linell 1998:128) som eleverna förväntas 
ta utgångspunkt i när de skriver sina texter. Jag ser det därför som nödvän-
digt med en analys som också tar fasta på det dialogiska och interaktiva 
arbete som sker mellan KP-insändaren och elevernas insändarsvar.  

Motivet att utgå från och använda samtalsanalytiska perspektiv och be-
grepp på skriftliga texter, och därigenom i viss mån låta den av tradition 
åtskilda text- och samtalsforskningen närma sig varandra, är empiriskt (jfr 
Karlsson och Svensson 2012:10). Analysen är med andra ord materialgene-
rerad och ambitionen är att tydliggöra elevtexternas situerade karaktär. 
Texterna är korta och dialogiska och blir (till skillnad från längre, mer mo-
nologiska och självständiga texter) begripliga först i relation till de KP-in-
sändare som de riktar sig till.  

                                                      
29 Se t.ex. Goodwin & Heritage (1990) för en kort översikt över samtalsanalys (CA) 
och Sidnell (2012) för en mer utförlig.  
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I de följande redogör jag för dessa två analysingångar och de begrepp 
som används i respektive analys.  

6.3.1 Sekvensanalysen 
Det samtalsanalytiska perspektiv som anläggs i analysen av elevernas insän-
darsvar innebär att jag i dem studerar och urskiljer kommunikativa hand-
lingar utifrån hur de fungerar som en del i ett interaktionssekvens snarare 
än som yttranden isolerade. En grundläggande samtalsanalytisk princip är 
att samtalsbidrag, genom vilka deltagare utför sina handlingar, tolkas i sin 
lokala kontext (Goodwin & Heritage 1990:287, Cromdal 2009:49–50), i 
den så kallade co-texten (Linell 1998:132). Med co-text avses vanligtvis vad 
som sagts tidigare i ett samtal, i synnerhet i närmast föregående samtalsbi-
drag (eller samtalstur). I denna analys betraktar jag KP-insändarna som co-
text. Fokus i analysen är att identifiera responderande handlingar i insän-
darsvaren i relation till initierande handlingar i KP-insändarna. Genom att 
på detta sätt söka identifiera handlingars lokala funktion anknyter analysen 
också till den samtalsanalytiska ambitionen att beskriva interaktion utifrån 
ett deltagarperspektiv (Lindström 1999). Hur deltagare i samtal, i mitt fall 
elever i skriftlig kommunikation med andra insändarskribenter, orienterar 
sig mot och tolkar föregående handlingar är alltså det som analysen primärt 
fokuserar30.  

En grundläggande samtalsanalytiskt upptäckt är att vissa handlingar 
kommer i par s.k. yttrandepar (adjacency pair) och bildar en sekvens med 
varandra. Ett yttrandepar består av ett förstaled och ett andraled. Det som 

                                                      
30 Ett alternativ för också denna analys hade kunnat vara att studera (initierande) 
handlingar i KP-insändarna och (responderande) handlingar i insändarsvaren uti-
från begreppet språkhandling såsom de definieras inom den funktionella grammati-
ken och som också till viss del utnyttjas här (se avsnitt 6.3.2). Också definitionen av 
detta språkhandlingsbegrepp utgår från ett interaktionsperspektiv (se t.ex. Halliday 
& Mathiessen 2004:107). Som beskrivs i avsnitt 6.3.2 definieras dock en språkhand-
ling inom denna tradition utifrån ett form–funktion-perspektiv med utgångspunkt i 
den grammatiska (huvud)satsen. Ett större fokus läggs alltså på den grammatiska 
formen för handlingen (och hur denna bidrar till att skapa vissa betydelser och där-
igenom möjliggöra olika slags respons) snarare än själva interaktionen som alltså 
står i fokus för denna analys (se Holmberg och Karlsson 2006:71 för ett liknande 
resonemang, jfr också Linell 1998:208–212). 
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utmärker ett yttrandepar är att förstaledet gör en viss typ av andraled vill-
korligt relevant (conditional relevance, Sidnell 2012:63)31, dvs. yttrandepa-
rets första led skapar en normativ förväntan om vad som ska följa. I Lind-
ström (1999:252) analys av samtal mellan vårdbiträden och pensionärer 
inom den svenska hemtjänsten återges ett samtal som på ett tydligt sätt il-
lustrerar hur frågor skapar en stark förväntan om ett svar i retur:  

 

6.8 Exempel på yttrandepar (fråga-svar) i ett samtal (ur Lindström 1999:252).  

Det faktum att VB (vårdbiträde) i exempel 6.8 upprepar sin fråga till P 
(pensionär) om huruvida helgen varit bra är en följd av ett förväntat utebli-
vet svar (på rad 18 och 20). Med samtalsanalytiska termer visar upprep-
ningen av frågan alltså att VB i samtalet betraktar svaret som märkbart 
frånvarande (noticeable absent, Goodwin & Heritage 1990:287). På samma 
sätt följs exempelvis en hälsning typiskt av en tillbakahälsning och efter ett 
erbjudande (Vill du ha en kopp kaffe?) är ett accepterande eller avböjande 
(ja/nej tack) att förvänta. Av relevans för min analys är också Goodwin och 
Heritages (1990:228) påpekande att man inom samtalsanalysen utgår från 
ett liknande resonemang vid analys av sekvenser av handlingar som inte 
förhåller sig till varandra på samma strikt normativa sätt. En viss handling 
kan bidra till att projicera, dvs. inbjuda till, en bland flera möjliga efterföl-
jande handlingar, utan att för den skull kräva den. Handlingar kan med 
andra ord vara mer eller mindre starkt projicerande och projicerade (jfr 
olika typer av initiativ och respons i Linell och Gustavsson 1987:21–23). På 
så vis uppstår sekvenser av handlingar vilka bygger på, inbjuder till och 
stakar ut vägen för varandra på olika sätt.   

                                                      
31 Ursprungligen myntat av Schegloff (1968).  
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Genom sina handlingar utför eller initierar deltagare olika kommunika-
tiva projekt. Begreppet är kommer från den verksamhetsanalys som presen-
terats av Linell (1998, 2011). Utgångspunkten är att yttranden och hand-
lingar aldrig kan betraktas isolerade från sin kontext. Ett kommunikativt 
projekt är därmed per definition ett socialt fenomen:  
 

A communicative project aims at solving a communicative ‘problem’ of some 
kind; problems of establishing an interpretation or a shared understanding 
of something, of having something “done through language” [...] A commu-
nicative problem can be understood as a coordination problem (Linell 
1998:218).  

 
Kommunikativa projekt avser alltså samtalssituationer i vilka deltagare ge-
nom en sekvens av handlingar löser en kommunikativ uppgift, eller ”pro-
blem”, av något slag. De bygger på koordinerat samarbete mellan deltagare. 
De är med Linells (1998:219) termer annan-orienterade (“other-oriented”). 
Exempelvis kan projektet att diskutera en fråga initieras av en deltagare men 
denne är ju beroende av andras samarbete för att projektet ska kunna full-
bordas.  

De kommunikativa projekten kan vara mer eller mindre storskaliga. Att 
få någon att lämna ifrån sig information, genom att ställa en fråga och den 
andre svarar, eller att hälsa på varandra är exempel på vad Linell kallar 
lokala kommunikativa projekt (1998:216). De kan också vara mer globala 
i vilka mindre kommunikativa projekt kan inbäddas. För att återgå till det 
kommunikativa projektet att diskutera en fråga så kan det ses som ett pro-
jekt på ett övergripande plan som i sin tur inrymmer mer lokala projekt 
(såsom exempelvis att ställa frågor och få svar, framföra synpunkter och få 
medhåll eller mothugg osv). Sammanfattningsvis kan sägas att kommunika-
tiva projekt som analytiskt begrepp innefattar både de handlingar som del-
tagare utför i interaktion med varandra och de syften och mål som kan kny-
tas till dem. För att identifiera kommunikativa projekt i textmaterialet har 
jag således i första hand studerat och urskilt handlingar i KP-insändarna 
och i insändarsvaren utifrån deras lokala funktion för att i andra hand ställa 
mig frågan till vilka syften och mål dessa handlingar kan relateras. I ana-
lysen är jag särskilt intresserad av huruvida eleverna i och genom sina in-
sändarsvar orienterar sig mot, visar medvetenhet om och bidrar till genom-
förandet av såväl lokala som mer globala kommunikativa projekt, som ini-
tieras i de KP-insändare som elevtexterna riktar sig till. 
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6.3.2 Textstrukturanalysen 
Elevtexternas struktur analyseras utifrån deras yttre form och inre struktur. 
Den yttre formen rör textens makrostruktur på den mest globala textnivån 
och handlar om hur texten inleds och avslutas, eller med andra ord, hur 
textens gränser markeras. Den yttre formen studeras utifrån såväl utform-
ning som funktion och innehåll. Texternas inre struktur studeras genom 
analys av textaktiviteter. Fokus är här på vad texterna ”gör” (berättar, be-
skriver, instruerar osv). Här studeras dels vilka textaktiviteter som de elev-
producerade insändarsvaren innefattar, dels genom vilka steg textaktivite-
ten eller textaktiviteterna aktualiseras. Därigenom blir det möjligt att säga 
något om texternas komplexitet samt hur välutvecklad textaktivitetsstruk-
turen är med avseende på textaktivitetssteg. Texter som endast omfattar en 
textaktivitet kan beskrivas som enkla medan texter som konfigureras av 
flera olika textaktiviteter betraktas som mer komplexa (jfr enkel och kom-
plex genre hos Holmberg 2006:135)32.  

En textaktivitet bygger som tidigare nämnts på att det finns en bestämd 
relation mellan (minst) två delar i en text, t.ex. en utgångssituation och en 
komplikation (se vidare avsnitt 4.2.1). Utmärkande för flera av elevernas 
insändarsvar är att de är korta och i flertalet kan endast enstaka textaktivi-
tetssteg identifieras. I dessa fall, där det alltså inte är lika lätt att se en text-
aktivitetsstruktur, har jag i analysen utgått från vilka språkliga resurser som 
tas i bruk i texten för att identifiera vad den aktuella delen av texten ”gör”, 
t.ex. instruerar, förklarar eller tar ställning (se Ledin 2000:77, och avsnitt
4.2.1).

Fokus i analysen av texternas inre struktur är alltså på att identifiera tex-
taktiviteter i elevernas insändarsvar. Jag kommer dock i viss mån också att 
studera hur textaktiviteterna, eller det som jag identifierar som ett textakti-
vitetssteg, realiseras språkligt33. För beskrivningen använder jag mig av ter-
mer hämtade från delar av den funktionella grammatiken och såsom de pre-
senteras och används i Holmberg och Karlsson (2006). Inom det sociosemi-
otiska perspektivet, som den funktionella grammatiken bygger på, menar 
man att det inte råder något ett-till-ett-förhållande mellan betydelse och ut-
tryckssätt utan språkliga former betraktas snarare som resurser som bidrar 
till att skapa (och eventuellt förskjuta) betydelser (Holmberg och Karlsson 

32 Jfr t.ex. unitype/multitype texts hos Virtanen (1992:300) eller homogen/heterogen 
text hos Frandsen (1998:15).  
33 En mer utförlig analys av förhållandet mellan semantiken och lexikogrammatiken 
i samma material görs i Yassin 2011.    
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2006:29–30). Av den anledningen kan det därför vara intressant att också 
studera form på mer lokal textnivå.  

I huvudsak studeras språkliga mönster som är knutna till språkets inter-
personella sida, och som alltså riktar in sig på relationen och interaktionen 
mellan kommunikationsparter (Holmberg & Karlsson 2006:32–58). Här 
fokuseras särskilt språkhandlingstyper och genom vilka satstyper olika 
språkhandlingar realiseras. De grundläggande språkhandlingarna inom den 
funktionella grammatiken är påståenden och frågor, vilka rör ett utbyte av 
information, och uppmaningar och erbjudanden, som utgår från ett givande 
och krävande av varor och tjänster. Språkhandlingar definieras inom denna 
tradition interaktionellt och bör därför enligt Halliday & Mathiessen 
(2004:107) “more appropriately be called an interact”. Till varje 
språkhandling kopplas så responser, vilka ofta beskrivs i termer av  förvän-
tade och icke-förväntade (eller alternativa) responser34. Påståenden blir ty-
piskt bekräftade eller ifrågasatta. Frågor blir typiskt besvarade eller obesva-
rade. En uppmaning besvaras typiskt genom ett åtagande dvs. att uppma-
ningen följs, eller en vägran att utföra handlingen. Erbjudanden besvaras 
genom att det som erbjuds accepteras eller avvisas. Generellt kan sägas att 
påståenden är den mest neutrala, och i skriven text mest vanliga, språk-
handlingstypen som pockar minst på lyssnarens eller läsarens respons me-
dan frågor och uppmaningar ger texten en mer dialogisk karaktär. I språk-
handlingsanalysen har huvudsakligen grafiska meningar använts då dessa i 
materialet i de flesta fall består av en fri sats, med eller utan underordnade 
satser som realiserar språkhandlingen (Holmberg och Karlsson 2006:37f.). 
I de fall där en grafisk mening består av flera samordnade fria satser har 
dessa analyserats som separata språkhandlingar.  

Påståenden, frågor och uppmaningar har i svenskan typiska grammatiska 
alternativ: påståendesatser (Han stängde dörren), uppmaningssatser (Stäng 
dörren!) eller frågesatser (Stängde han dörren?) men de kan också realiseras 
mer indirekt, eller metaforiskt (Holmberg och Karlsson 2006:46–57). Rela-
tivt vanligt är att exempelvis uttrycka uppmaningar med frågesatser eller 
påståendesatser (Kan du stänga dörren? Du kan väl stänga dörren). På 
samma sätt är det möjligt att uttrycka frågor med påståendesatser (Du 
stängde väl inte dörren?). En språkhandling kan också modifieras och ny-
anseras genom olika former av modalitet och modalitetsmarkörer kommer 

34 Förhållande mellan initierande och responderande språkhandlingar kan jämföras 
med den inom samtalsanalysen grundläggande insikten om att vissa yttranden, eller 
handlingar, kommer i par, s.k. yttrandepar. 
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därför också att studeras. Vanliga modalitetsmarkörer är modala hjälpverb 
(t.ex. måste, ska, kan) eller olika (interpersonella) satsadverbial såsom 
kanske, nog och säkert. Det är också möjligt att uttrycka modalitet på andra 
sätt, exempelvis med hjälp av ideationell grammatik, dvs. språkliga resurser 
förknippade med språkets funktion att beskriva erfarenheter (Holmberg 
och Karlsson 2006:78f., 116f., Holmberg 2011:108f.). Dessa realiseringar 
betraktas inom den funktionella grammatiken som metaforiska. Med hjälp 
av anföringssatser och verb som uttrycker mental processbetydelse, t.ex. jag 
tror och jag tycker, kan talaren eller skribenten modifiera språkhandlingens 
sannolikhetsgrad respektive markera att utsagan är förankrad hos 
henne/honom själv (Holmberg och Karlsson 2006:69, se också Holmberg 
2011:109 och Yassin 2011:119f.). 

6.4 Elevernas insändarsvar - resultat 
I de tre avsnitt som följer presenteras resultaten. Jag börjar i avsnitt 6.4.1 
med den analysaspekt som återfinns på den mest globala textnivån, nämli-
gen texternas yttre form. Detta följs av sekvensanalysen i 6.4.2 och i avsnitt 
6.4.3 redovisar jag textaktivitetsanalysen av den inre strukturen.  

6.4.1 Insändarsvarens yttre form 
Den yttre formen i elevernas insändarsvar uppvisar likheter vad gäller funkt-
ion och utformning och de följer alla den modell som lyftes fram i under-
visningen (se avsnitt 6.2.2). Jag exemplifierar den yttre formen i elevernas 
texter utifrån tre exempel, vilka fångar variationer i textmaterialet som hel-
het. Dessa är: Henrik och Sadjads insändarssvar (exempel 6.9), Clara, Ley-
las och Zaras insändarsvar (exempel 6.10) och Enja och Irinas insändarsvar 
(exempel 6.11). Texterna återges nedan i sin helhet och sin slutgiltiga vers-
ion, dvs. såsom de blev efter att Karins redigerat dem genom att placera 
insändarsvaret i den nedre delen på ett A4-papper och kopierat in den KP-
insändare som insändarsvaret riktar sig till i den övre delen.  
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Exempel 6.9 
Henrik och Sadjads 
insändarsvar (ne-
derst) till en insän-
dare i KP nr. 14 
2007 (överst). 

Exempel 6.10 
Clara, Zara, och 
Leylas insändar-
svar (nederst) till 
en insändare i KP 
nr. 12 2007 

 



DAROON YASSIN FALK  Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 
 

123 
  
 

 
 
Insändarsvaren inleds i alla tre exempel av en mening bestående av en ellip-
tisk påståendesats med en inbäddad relativsats: 
 
”Svar till ”elev till fröken” i KP 14 som skrev att…” (exempel 6.9) 
 
”Svar till ”Pudlarna” i KP 12 som skrev om…” (exempel 6.10) 
 
”Svar till ”cigaretthataren” i KP 17 som som tyckte att…” (exempel 6.11) 
 
Som språkhandling är meningen metatextuell då texten genom denna me-
ning kommenterar sig själv (Hellspong & Ledin 1997:167). På ett mer över-
gripande plan bidrar språkhandlingen till att peka ut själva kommunikat-
ionssituationen, dvs. att signalera att det rör sig om ett insändarsvar. Mer 
specifikt bidrar den genom omnämnandet av insändarsignaturen (elev till 
en fröken, Pudlarna, och Cigaretthataren), hänvisningen till den aktuella 
KP-tidningen (t.ex. i KP 17) samt det korta refererande elementet i som-
satsen (som skrev om/att…, som tyckte att) till att identifiera den insändare 

Exempel 6.11  
Enja och Irinas in-
sändarsvar (ne-
derst) till en insän-
dare i KP nr. 7 
2007 (överst). 
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till vilket svaret är riktat och sammanfatta dess huvudbudskap. Den inle-
dande meningen bidrar på så sätt till att bilda den ram inom vilken den 
fortsatta framställningen ska förstås. Noteras kan också att den är med en 
blankrad avgränsad som ett eget textelement (Björkvall 2009:24) och sig-
nalerar på så sätt även grafiskt att denna del av texten gör ett annat jobb än 
den övriga. 

Om man närmare studerar den inbäddade som-satsen, som alltså funge-
rar som ett refererande element, kan man få en bild av hur eleverna tolkat 
innehållet i den KP-insändare som de riktar sina svar till. Framför allt kan 
det innehåll som lyfts fram i relativsatsen ge en antydan om vad eleverna 
har funnit som det viktigaste i KP-insändaren. Att sammanfatta KP-insän-
daren på det begränsade utrymme som en relativsats erbjuder kräver inte 
minst en noggrann avvägning av vad som är det centrala.  

I textmaterialet framträder, liksom i de tre exemplen ovan, en viss vari-
ation med avseende på val av verb som referatmarkör och det innehåll som 
eleverna tagit fasta på i KP-insändarna i sin korta sammanfattning av den. 
Som referatmarkör används i de flesta fall, liksom i exempel 6.9 och 6.10, 
verbet skriva (och i alla fall utom ett enstaka) i preteritum. Med detta verb-
val refererar eleverna på ett neutralt och objektivt sätt till det som avhandlas 
i KP-insändaren. Vanligast är också att ta fasta på och lyfta fram en del av 
innehållet i KP-insändaren. Men det tycks inte vara vilken innehållsdel som 
helst. Med undantag för KP-insändaren i exempel 6.11, återges inlednings-
vis i alla KP-insändare (som ingår i materialet) personliga problem av olika 
slag som sedan bildar utgångspunkt för det som sägs och görs i texten. De 
är också de beskrivna problemen som de flesta elevpar tagit fasta på i sina 
korta sammanfattningar.  

Henrik och Sadjads insändarsvar i 6.9 är ett exempel på detta. I den KP-
insändare som deras insändarsvar riktar sig till återges inledningsvis en si-
tuation där en lärare kallat rökare för idioter. Denna bildar utgångspunkt 
för det senare resonemanget där lärarens uttalande ifrågasätts. Den huvud-
sakliga tes som drivs i denna KP-insändare är att det är fel (av läraren) att 
kalla rökare för idioter. Det blir dock inte denna tes, eller vad som också 
skulle kunna sägas utgöra textens implicit uttryckta makroproposition, som 
eleverna lyfter fram i sitt korta referat, utan istället själva utgångspunkten 
för argumentationen, det beskrivna problemet. Problemet sammanfattar 
eleverna med att hans lärare kallar alla rökare för idioter. Samma mönster 
framträder alltså i de flesta insändarsvar vilket alltså tyder på att flertalet 
eleverna bedömt problembeskrivningarna, det som bildar textens utgångs-
punkt, som det centrala innehållet. I de övriga KP-insändarna som ingår i 
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materialet rör sig de beskrivna problemen bland annat om föräldrars bort-
gång, kompisar som ljuger och innebandytränare som mobbar. I flera KP-
insändare sammanfattas också problemen i rubriken, t.ex. Min pappa dog, 
Min kompis ljög, vilket kan vara ytterligare en anledning till att flera elever 
valt att lyfta fram just detta innehåll i sina refererande element. 

Enjas och Irinas insändarsvar i exempel 6.11 utgör ett undantag från 
ovan beskrivna mönster. Skribenterna använder en referatmarkör som till 
viss del gör skribenternas tolkning av insändaren synlig. De använder i sitt 
svar verbet tycka i vilket tyder på att Enja och Irina tolkar insändaren som 
att det i den framförs en åsikt. Resonemanget som förs om tobaksförsälj-
ningens vara eller icke-vara i insändaren är inte neutral och saklig utan här 
framför snarare skribenten sin syn på saken i fråga. Den framförda åsikten 
eller tesen, blir den som eleverna också lyfter fram i det refererande elemen-
tet: som tyckte att snus och cigaretter inte skulle finnas. Till skillnad från 
exempel 6.9, och flertalet övriga insändarsvar, tar eleverna i exempel 6.11 
alltså fasta på KP-skribentens huvudbudskap istället för det problem eller 
den situation (tobaksförsäljningen) som bildar utgångspunkt för det. Detta 
kan sägas gälla också för Claras, Leylas och Zaras insändarsvar i exempel 
6.10. Här kan däremot rubriken i KP-insändaren ha haft betydelse för vad 
eleverna tagit fasta på i sitt refererande element. KP-insändaren i exempel 
6.10 inleds liksom de flesta KP-insändare i materialet med en problembe-
skrivning: skribenten beklagar sig över kamraternas snärtande med hand-
dukar i omklädningsrummet. Därefter följer en uppmaning till andra om 
att låta bli att snärta, av det enkla skälet att ”[d]et finns faktiskt de som inte 
vill och som tycker att det gör jätteont”. Uppmaningen, som kan sägas ut-
göra textens tes, sammanfattas i rubriken i form av en uppmaningssats följt 
av ett utropstecken: Sluta snärta!. Denna används också ordagrant i elever-
nas refererande element: som skrev om sluta snärta!.   

De angivelser som här markerar texternas inledning kan relateras till 
Karlssons (1997) studie av insändarsvar skrivna i och utanför skolan. Hon 
visar i sin analys att de refererande element av den typ som återfinns i alla 
insändarsvar i föreliggande studie är ovanliga i de skolskrivna insändarsva-
ren i hennes material. Skolskribenterna i hennes studie med läraren som 
enda mottagare finner det alltså, i jämförelse med insändarskribenterna, i 
mindre utsträckning relevant att informera om bakgrunden till skrivandet 
av texten. Skolkontexten slår också igenom i de elevtexter som ingår i Wir-
denäs (2013) studie av ett skrivförlopp där en högstadieklass skriver brev. 
Själva brevinramningen, med datering och hälsningsfras, inleds ofta med 
den skolinramande uppgiftsrubriken ”Brevet” (Wirdenäs 2013:79). 
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Till den yttre formen och inramningen hör också textens avslutning. I de 
modeller för hur ett insändarsvar kan skrivas som eleverna erbjöds i under-
visningen återfanns avslutningar i form av både egennamn och signatur (se 
avsnitt 6.2.2). Alla elevpar utom ett väljer att avsluta insändarsvaret med 
att ange sina egna namn (vilka dolts i exempel 6.10 och 6.11 ovan). Att 
texter avslutas med elevernas namn är typiskt för skolskrivna texter, och 
det är därför föga förvånande att detta alternativ låg flertalet elever närmare 
till hands (jfr Karlsson 1997:178, Nyström Höög 2010:25). I ett fall (se 
avsnitt 6.1, exempel 6.1) föregås namnen också av prepositionen av vilket 
ger inramningen en än mer skoltypisk karaktär (jfr Karlsson 1997:177). Det 
kan däremot noteras att inga textavslut med Slut återfinns bland insändar-
svaren vilket annars är en vanligt i skolskrivandet, i synnerhet i de tidiga 
skolåren (jfr Karlsson 1997:178), men också i de senare (Nyström Höög 
2010:30, se också avsnitt 5.3.1 i denna avhandling). Henrik och Sadjads 
insändarsvar i exempel 6.9 utgör undantaget vad gäller texternas avslut-
ning. Elevparet har istället valt att underteckna sitt insändarsvar med signa-
turen Fotbollsproffs. Tydligt är att de har inspirerats av den exempeltext 
som Karin i samarbete med eleverna skrev på tavlan inför skrivandet. För 
att exemplifiera att signaturer i insändartexter ofta inte är insändarskriben-
tens egna namn avslutar Karin denna exempeltext med Fotbollsproffset (av-
snitt 6.2.2, exempel 6.9).  

Sammanfattningsvis ger texternas yttre form situationsmarkörer som 
både signalerar skolkontexten och insändar(svars)genren. Till det sist-
nämnda kan den inledande ”Svar-till-meningen” föras medan skolkontex-
ten (i alla texter utom en) framför allt framträder genom elevernas namn i 
texternas avslutning. Att eleverna erbjudits en tydlig modell för hur deras 
insändarsvar ska inledas torde haft en betydelse för de genresignalerande 
inslagen i texterna.  

Insändarsvarens yttre form kan relateras till Bachtins (1997) resonemang 
om yttrandets egenskaper (se också Ledin 2013 och avsnitt 2.1.2 i denna 
avhandling ). Mer specifikt kan den kopplas till de egenskaper som utmär-
ker yttrandets gränser, dvs. yttrandet som en kommunikativ enhet avskild 
från andra. Den inledande ”Svar till-meningen” kan då sägas markera själva 
”bytet av talarsubjekt, det vill säga bytet av den talande” (Bachtin 
1997:213) och anger på så vis insändarsvarets gräns mot KP-insändaren. 
Den avslutande yttre-form-angivelsen i form av en signatur eller elevernas 
egna namn markerar yttrandets yttersta gräns och kodar på så vis en annan 
egenskap hos yttrandet, nämligen dess finalitet, eller dess innehållsliga full-
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ständighet: ”då den talande sagt (eller skrivit) allt det han i ett visst ögon-
blick eller under vissa omständigheter ville säga” (Bachtin 1997:217, kursiv 
i original). Därigenom lämnas plats för ett byte av talande subjekt och en  
”svarande förståelse” (s. 213).  

6.4.2 Insändarsvaren som yttranden i en sekvens 
Sekvensanalysen tar fasta på att alla insändarsvar är responsiva, dvs. de an-
knyter alla tydligt bakåt till de initiativ till kommunikation som tas i KP-
insändarna. Handlingsstruktur mellan KP-insändarna och elevernas insän-
darsvar kan yttra sig på olika nivåer. Det kan ske genom minimala hand-
lingssekvenser med ett förstaled och ett andraled och på så vis realisera ett 
lokalt kommunikativt projekt. Handlingsstruktur mellan texterna kan 
också uppträda på mer övergripande nivåer där lokala kommunikativa pro-
jekt ingår som delar i ett mer globalt kommunikativt projekt. 

Genom analysen framträdde två huvudsakliga typer av interaktionella 
mönster. I den ena typen av mönster orienterar sig eleverna genom sina bi-
drag mot de övergripande kommunikativa projekt som initieras i KP-insän-
daren. I den andra typen av mönster orienterar sig eleverna genom sina bi-
drag framför allt mot enstaka handlingar i KP-insändarna, medan andra 
lämnas åt sidan. I det följande ges exempel från vardera typen av mönster. 
Jag börjar med den förstnämnda typen, texter där mer övergripande hand-
lingsstrukturer urskiljts. Utmärkande för denna typ är att det här går att 
urskilja sekvenser med yttrandepar eller andra typer av handlingssekvenser 
där ett förstaled i KP-insändaren snävar in handlingsmöjligheterna i ett 
andraled (jfr begärande initiativ i Linell och Gustavsson 1987:21-23).  

Det första exemplet är Janas och Jyans text som återges i exempel 6.12 
(nederst) tillsammans med den KP-insändare de svarar på (överst).  
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Exempel 6.12 Janas och Jyans insändarsvar (nederst) till insändare i Kamratposten 
17/2007 (överst).  

Elevernas text är ett svar till en insändare med rubriken Skolan sparar på 
maten. Rubriken ger tillsammans med signaturen Hata skolmaten en anty-
dan om KP-skribentens ärende med sin insändare, nämligen att det handlar 
om att uttrycka ett visst missnöje över skolmaten. Genom att läsa hela in-
sändaren kan vi sluta oss till att detta ingår som en del i det mer globala 
kommunikativa projekt som här initieras, nämligen att diskutera problemet 
med skolmaten. Analysen av handlingsstrukturen visas i tabell 6.2 där ini-
tierande handlingar som urskilts i KP-insändaren visas i den vänstra kolum-
nen och de responderande handlingarna i elevernas insändarsvar visas i den 
högra. 

KP-insändaren inleds med en problemskildring som rör de negativa kon-
sekvenser för skolmaten som neddragna resurser i skolan medfört: att skol-
maten inte längre är god. Att detta upplevs som ett problem yttrar sig språk-
ligt genom värderande adverbial som tydligt signalerar insändarskribentens 
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attityd: ”bara tänker på att maten ska vara billig och nyttig” och ”Inte det 
minsta lilla på att den ska vara god!” 
 

Tabell 6.2 Handlingsstruktur i KP-insändare och Jyans och Janas insändarsvar. 

Handlingar i KP-insändaren ”Sko-
lan sparar på maten”  

Handlingar i elevernas insändarsvar 

Problemskildring  
I vår skola hade vi jättebra skolmat 
för något år sedan. Men nu måste vår 
skola börja spara pengar och de av-
skedar massa lärare! Nu har vi fått 
några mattanter i vår skola som bara 
tänker på att maten ska vara billig 
och nyttig! Inte det minsta lilla på att 
den ska vara god! 

 Råd 
Jag tycker ni ska fråga rektorn varför 
ni får dålig mat. Om rektorn säger 
ingenting fråga mattanterna. 
 

 
Fråga  
Har ni det som vi 

 
 Svar 
Vi får god mat på vår skola. 
 

Begäran om respons (i form av en 
åsikt)  
eller tycker ni jag har fel som tycker 
det är dåligt?  

 Medhållande åsikt 
Ni borde få god mat. 

 
 
Att också eleverna tolkat handlingen som en problemskildring blir tydligt i 
de yttranden som fungerar rådgivande och som alltså är orienterade mot 
hur insändarskribenten ska gå vidare med problemet. Eleverna föreslår att 
insändarskribenten ska vända sig till skolans rektor eller till matpersonalen 
på skolan. Problemskildringen och rådet bildar därmed en sekvens med 
varandra. Rådgivning är ett vanligt sätt att bemöta problemskildringar, inte 
minst i mer asymmetriska eller institutionella samtal (se t.ex Lindström 
2003). Genom sina råd ikläder eleverna sig i rollen som experter. Inslaget 
med problemskildringar och råd återfinns med ett enda undantag i materi-
alets alla KP-insändare och insändarsvar vilket ger KP-tidningens insändar-
sida karaktären av en frågespalt (Ledin 2000, kap. 7). 

I det som följer kan ytterligare två handlingssekvenser urskiljas och som 
ingår som delar i det mer övergripande kommunikativa projektet att disku-
tera skolmaten. I insändaren återfinns en fråga som söker information om 
huruvida andras erfarenhet av skolmaten stämmer med insändarskribentens 
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(Har ni det som vi?) och eleverna visar med svaret Vi får god mat på vår 
skola att det orienterat sig mot handlingen som just en fråga. Den avslu-
tande handlingen i KP-insändaren har också analyserats som ett förstaled i 
ett yttrandepar, nämligen som en begäran om respons. Mer exakt rör det 
sig om en begäran av en åsikt om huruvida det är rätt eller fel att anse att 
det borde ställas högre krav på att skolmaten35. Genom den medhållande 
åsikten Ni borde få god mat bidrar eleverna med yttrandeparets andraled 
vilket utgör en starkt projicerad respons i det aktuella sammanhanget. 

Ytterligare ett exempel på denna typ av mönster återfinns i den text som 
tidigare diskuterats i samband med texternas yttre form, nämligen i Henrik 
och Sadjads insändarsvar. Texten visas i exempel 6.13 på samma sätt som 
den föregående tillsammans med den KP-insändaren som svaret riktar sig 
till.  

35 Handlingen begäran får på så vis en uppmanande karaktär men särskiljs här från 
uppmaningar (eller direktiver) på samma sätt som i Bagerius och Lindström (2003), 
för att tydliggöra att det rör sig om “yttranden där talaren önskar få något av värde” 
(s. 4).  
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Exempel 6.13 Henrik och Sadjads insändarsvar (nederst) till insändare i Kamratpos-
ten 14/2007 (överst). 

Rubriken för KP-insändaren är Pappa är ingen idiot och den är underteck-
nad med signaturen elev till en fröken. Här beskrivs inledningsvis en situat-
ion där en lärare kallat rökare för idioter, något som insändarskribenten 
sedan ifrågasätter. Att beklaga sig över denna beskrivna situation och söka 
stöd för denna hållning kan ses som det övergripande kommunikativa pro-
jekt som insändarskribenten initierar med sin insändare. I detta ingår del-
projekten, eller det mer lokala projekten, att framföra de egna synpunkterna 
på den aktuella händelsen och att efterfråga andras. På samma sätt som i 
föregående exempel visas analysen av initierande handlingar i KP-insända-
ren till vänster i tabell 6.3 nedan. De responderande handlingar som identi-
fierats i elevernas insändarsvar återges här i de två kolumnerna till höger 
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Tabell 6.3 Handlingsstruktur i KP-insändare och Henrik och Sadjads Insändarsvar. 

Handlingar i KP-insändaren 
”Pappa är ingen idiot” 

Handlingar i elevernas insändarsvar 

Situationsbeskrivning: 
I Klassen pratade vi om rök-
ning. Vår fröken sa: ”På 
den ena sidan av en cigarett 
är det glöd, på den andra si-
dan är det en idiot”. 

Värdering  
Hur kan hon säga så? Hon 
säger att ens mamma/pappa 
är en idiot bara för den rö-
ker. 

Medhållande
värdering
Vi tycker inte
att det är sant
att man blir idiot
av att man rö-
ker. Råd

Vi tycker att 
du ska säga 
till din fröken 
att sluta säga 
att dom som 
röker är idio-
ter eller säg 
till rektorn att 
fröken slutar 
att säga att 
dom som rö-
ker är idio-
ter!! 

Värdering 
Skulle du vilja att någon kom 
fram till dig och sa att din 
mamma är en idiot? Jag tror 
att det är många som skulle 
bli ledsna. 

 Medhållande
värdering
Det är farligt att
röka men det är
inte fröken som
bestämmer om
man är idiot om
man röker. Det
är vuxnas val
om dom vill
röka.

Insändarskribenten inleder sin text med en situationsbeskrivning där hen 
först informerar om sammanhanget för den aktuella händelsen (I klassen 
pratade vi om rökning) för att sedan återge den genom att citera lärarens 
yttrande om rökare som idioter. Skribentens hållning gentemot lärarens ut-
talande, att det är problematiskt, kommer tydligt till uttryck i de två föl-
jande yttrandena som här analyserats som värderingar. I den första ifråga-
sätts det faktum att läraren genom sitt yttrande likställt rökning och idioti 
och den värdering som alltså här framförs är att rökning inte gör någon till 
en idiot. Den andra värderingen ifrågasätter mer specifikt den handling som 
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läraren utfört, att ha kallat rökare för idioter. Handlingar i form av värde-
ringar inbjuder till att den andra parten redogör för sin värdering i samma 
fråga (se t.ex. Holmberg 2002:206ff). Dessa initiativ innehåller också fråge-
formulerade yttranden vilka ytterligare bidrar till att pocka på en respons i 
form av en värdering: Hur kan hon säga så? och Skulle du vilja att någon 
kom fram till dig och sa att din mamma är en idiot?. Det sistnämnda ytt-
randet är dessutom starkt projicerat mot ett medhåll: på frågan om man vill 
få sin mamma kallad idiot är ett jakande svar knappast troligt, i synnerhet 
inte hos barn i denna ålder.    

Elevernas insändarsvar är tydligt orienterat mot dessa handlingar och det 
kommunikativa projekt som därigenom initieras (dvs. att söka stöd för den 
egna hållningen). Elevernas respons på den första värderingen om att rök-
ning inte gör någon till idiot utgörs av den medhållande värderingen Vi 
tycker inte det är sant att man blir idiot av att man röker vilken här är att 
betrakta som en starkt projicerad respons. Den följande responshandlingen 
fungerar också som en medhållande värdering. Ställningstagandet kommer 
däremot till uttryck på ett mer nyanserat och elaborerat sätt (se vidare av-
snitt 6.4.3). Kontentan är dock att läraren inte har rätt att kalla rökare för 
idioter. I insändarsvaret finns liksom föregående textexempel också yttran-
den som fungerar som råd. Att insändarskribenten ska be fröken att sluta 
säga att dom som röker är idioter alternativt vända sig till rektorn så att 
fröken slutar att säga att dom som röker är idioter är yttranden som är 
tydligt orienterade mot att lösa det problem som insändarskribenten genom 
sina två värderingar ger uttryck för. Den rådgivande handlingen i elevernas 
insändarsvar anknyter på så vis till två handlingar i KP-insändaren.  

Exempel på hur en och samma responshandling kan anknyta till flera 
handlingar i KP-insändaren återfinns också i Ninas och Lunas insändarsvar 
som visas i exempel 6.14 tillsammans med den KP-insändare som svaret 
riktas till. Till skillnad från föregående exempel fungerar responshandlingen 
här på olika sätt beroende på till vilken handling den utgör en respons. På 
så sätt kan responshandlingen sägas ingå i två skilda handlingssekvenser.  



134 DAROON YASSIN FALK  Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 

Exempel 6.14 Lunas och Ninas insändarsvar (nederst) till insändare i Kamratposten 
13/2007 (överst).  

Det problem som skildras i KP-insändaren sammanfattas i rubriken: Min 
kompis ljög. I den text som följer får vi närmare veta hur skribentens vän 
ljugit om att ha haft en uppvaktande pojkvän. Att skribenten värderar vän-
nens lögn som problematisk framgår inte minst av yttrandet Jag blir så arg 
när jag tänker på en sak som inleder problemskildringen och fungerar som 
en slags annonsering av den. Insändaren avslutas med en begäran om re-
spons där skribenten mer specifikt söker stöd för den egna uppfattningen 
att kompisens agerande är problematiskt. Det sätt på vilket eleverna i sitt 
insändarsvar bemöter insändaren visar en orientering mot både problem-
skildringen och denna responsbegäran. Analysen av handlingsstrukturen 
mellan de två texterna framgår av tabell 6.4. 
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Tabell 6.4. Handlingsstruktur i KP-insändare och Luna och Ninas insändarsvar. 

Handlingar i KP-insändaren ”Min 
kompis ljög”  

Responderande handlingar i ele-
vernas insändarsvar 

Problemskildring 
Jag blir så arg när jag tänker på en sak. 
Min så kallade kompis ljög om att hon 
hade en pojkvän! Hon sa att han gick 
i en skola i en annan stad och att han 
uppvaktade henne med blommor och 
choklad. Han skulle komma till vår 
skola och hälsa på, vilket han inte 
gjorde eftersom hon ljög. 

Råd
Jag tycker att du ska lära henne en
läxa och att sluta ljuga. Lek med
någon annan till din kompis erkän-
ner.

Begäran om respons (i form av bekräf-
telse)  
Någon annan som tycker att det här är 
dålig stil, skriv til Svar! 

 Bekräftelse
Jag tycker att du ska lära henne en
läxa och att sluta ljuga. Lek med
någon annan till din kompis erkän-
ner.

Eleverna ger i sitt svar råd för hur skribenten ska hantera problemet. Det 
som föreslås är att skribenten ska ge kamraten en tankeställare genom att 
leka med någon annan och därigenom försöka få kamraten att komma till 
insikt om sitt misstag. Elevernas inriktning mot åtgärdandet av problemet 
visar en tydlig orientering mot den inledande problemskildringen. Den fun-
gerar samtidigt som en bekräftelse av kamratens beteende som “dålig stil”. 
Elevernas respons ingår på så sätt i två handlingssekvenser på en och samma 
gång.  

De ovanstående exemplen har sammanfattningsvis visat på ett koordine-
rat arbete mellan KP-insändarna och elevernas insändarsvar. Genom initie-
rande handlingar som i olika grad snävar in handlingsmöjligheterna i en 
kommande respons inbjuds eleverna till arbetet med att lösa olika kommu-
nikativa uppgifter. Eleverna orienterar sig mot dessa projicerande initiativ 
och bidrar därmed till genomförandet av de kommunikativa projekt som 
KP-skribenterna initierar. 

Insändarsvaren i den andra typen av mönster uppvisar som tidigare 
nämnts också responsiva drag. Däremot visar sig eleverna här vara mer ori-
enterade mot enskilda kommunikativa handlingar, eller lokala projekt, som 
KP-insändarna initierar. De KP-insändare som insändarsvaren riktar sig till 
i denna grupp av texter skiljer sig också från den andra genom att innehålla 
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initiativ som inte har samma starka projicerande drag över sig (jfr hävdande 
initiativ i Linell och Gustavsson 1987:21–23). De skapar på så vis inte 
samma normativa förväntan om en viss typ av respons. Som ett exempel på 
detta visas Greger och Chabos text som är ett svar till en insändare med 
rubriken Min pappa dog. De två texterna visas i exempel 6.15. 

Exempel 6.15. Greger och Chabos insändarsvar (nederst) till insändare i Kamrat-
posten 15/2007 (överst). 

KP-insändaren riktar sig särskilt till läsare som förlorat en förälder vilket 
tydliggörs i textens inledning. Inledningen fungerar som en inramning för 
de kommande handlingarna och påminner på så sätt om insändarsvarens 
”Svar-till-meningar”. Därefter följer en problemskildring där skribenten be-
skriver sin pappas bortgång och de känslor som denna sorg föranlett. I KP-
insändaren ingår också rådgivning som ett centralt kommunikativt projekt. 
Skribenten ger här tips om en bok som underlättat den egna sorgbearbet-
ningen. Detta ger skäl för tolkningen att insändarskribenten i sin kommu-
nikation med läsare av Kamratposten inte primärt är orienterad mot att 
hitta sätt att bearbeta sin sorg. Problemskildringen ingår snarare som en del 
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i det mer övergripande kommunikativa projektet att ge råd utifrån egen er-
farenhet av sorgbearbetning. Som framgår av tabell 6.5 visar analysen av 
handlingsstruktur mellan texterna att det är problemskildringen som ele-
verna orienterar sig mot i sitt insändarsvar. 
 

Tabell 6.5 Handlingsstruktur i KP-insändare och Gregers och Sadjads Insändarsvar.  

Handlingar i KP-insändaren ”Min 
pappa dog”  

Handlingar i Greger och Chabos 
insändarsvar 

Inramning 
Detta är till er som har förlorat en 
mamma eller pappa. 

 

 
Problemskildring  
Det har hänt mig. Min pappa dog när 
jag var 8 år i en hemsk flygkrasch. Det 
är så hemskt att förlora den man äls-
kar och ser upp till mest i världen. Det 
gör ont längst in i själen. 

 
 Råd 
Tänk inte på det. Ha roligt istället 
med dina kompisar så mår du bra. 
 
 Bekräftelse 
Vi tycker också att det är hemskt 
att pappa eller mamma dör. 

Råd  
Om ni också har känts så vill jag tipsa 
er om en bok som verkligen hjälper. 
Den heter Du är hos mig ändå. Det är 
en bok där Suzanne Sjöqvist samlat 
berättelser där ungdomar och barn har 
skrivit ner sin egen historia om när de 
förlorade sin förälder. Den är verkli-
gen bra. Man känner att man inte är 
ensam om en sån svår sak 

 

 
Eleverna bemöter problemskildringen på två sätt. Den första responsen fun-
gerar rådgivande. Genom att uppmana skribenten att inte fokusera på sor-
gen utan istället ha kul med sina vänner orienterar sig eleverna alltså mot 
själva sorgen (dvs. problemet) och sätt att komma ur den. Den andra re-
sponshandlingen fungerar som ett uttryck för empati. Genom yttrandet Vi 
tycker också att det är hemskt att pappa eller mamma dör bekräftar ele-
verna de känslor som insändarskribenten ger uttryck för. Liksom rådgiv-
ning är uttryck för empati ett vanligt sätt att bemöta problemskildringar, i 
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synnerhet i vardaglig interaktion (se tex. Lindström 2003). Empatihand-
lingen gör elevernas roll som medkännande kamrat mer framträdande. Att 
se elevernas rådgivande yttranden som en respons på den rådgivande hand-
lingen i KP-insändaren framstår alltså inte här som relevant, utan här blir 
det snarare tydligt att eleverna orienterat sig mot ett mer lokalt projekt i 
KP-insändaren, problemskildringen. En tolkning är att de värderande insla-
gen i denna (så hemskt, älskar mest i världen, längst in i själen) pockat mest 
på respons.  

6.4.3 Textaktiviteter i insändarsvaren 
I föregående avsnitt studerades funktion i elevernas insändarsvar genom 
analys av handlingsstruktur mellan texter, mellan KP-insändaren och ele-
vernas insändarsvar. Det här avsnittet har fokus på insändarsvarens funkt-
ion genom den struktur som framträder inom den. Som analytiskt redskap 
utgår jag som tidigare nämnts från textaktiviteter och i viss mån studerar 
jag också hur dessa realiseras språkligt. I analysen av textaktiviteter har jag 
följt den beskrivning av textaktiviteter som ges i Holmberg (2006:133) och 
som presenterats i avsnitt 4.2.1. Jag presenterar också textaktiviteterna och 
deras steg i den kommande analysen allteftersom de blir aktuella.  

Textaktivitetsanalysen visar tre mönster i texterna. För det första har ett 
antal enkla texter med enstaka textaktivitetssteg urskilts. I textmaterialet 
finns för det andra också texter som är komplexa, genom att omfatta mer 
än en textaktivitet, men med en enkel textaktivitetsstruktur genom att inne-
fatta enstaka steg från olika textaktiviteter. För det tredje har en enstaka 
komplex text som dessutom har en mer utvecklad textaktivitetsstruktur 
identifierats. I det följande ges exempel som illustrerar dessa variationer i 
materialet.  

Den textaktivitet som utförs i de texter som identifierats som enkla är 
instruktion. Denna är i sin helhet enligt Holmberg (2006:132) uppbyggd av 
stegen mål, handling och resultat. I elevernas insändarsvar är det genom ett 
antal uppmaningar, som alltså realiserar handlingssteget, som textaktivite-
ten aktualiseras. Detta steg utgör den rådgivande handling som i sekvensa-
nalysen i föregående avsnitt visade sig vara vanlig i elevernas insändarsvar. 

Ett exempel är Disa och Jasmines insändarsvar som visas i exempel 6.16 
tillsammans med den insändare som svaret riktar sig till. Disa och Yasmines 
text är ett svar till en insändare med rubriken Min tränare mobbar mig och 
signaturen suuuuur. Rubriken sammanfattar det problem som sedan ut-
vecklas i den text som följer. Det rör sig om en tränare som skribenten me-
nar mobbar honom. Detta har lett till att han funderar på att sluta spela i 
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innebandylaget. Insändaren avslutas med en efterlysning, eller kanske rät-
tare sagt en vädjan, om lösningar på problemet. 
 

Exempel 6.16 Disa och Yasmines insändarsvar (nederst) till insändare ur KP 4/2007 
(överst). 

Efter den inramande inledande meningen (Svar till ”suuuuur” som tycker 
att tränaren mobbar honom) bemöter eleverna skribentens vädjan genom 
tre uppmaningar, som här fungerar som råd, och som tillsammans bildar 
steget handlingar i den instruerande textaktiviteten. Instruktionens mål, 
som i insändarsvaret underförstås, är att lösa skribentens problem med trä-
naren som mobbar. Uppmaningarna handlar om att skribenten ska fråga 
tränaren varför hon mobbar honom, säga till tränaren att han gör så gott 
han kan och prata med sina föräldrar om problemet. Meningarna, som 
alltså realiserar varsin rådgivande uppmaning, fogas inte till varandra på ett 
slumpartat sätt utan här finns en explicit uttryckt tanke om hur de hänger 
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samman. Här finns också skillnader i hur uppmaningarna realiseras språk-
ligt vilket gör att de skiljer sig åt i sin karaktär. För det inledande rådet 
används en påståendesats men den framstår genom det modala hjälpverbet 
ska närmast som en anvisning då graden av förpliktelse är hög. Här används 
också anföringsgrammatik. Genom anföringssatsen Vi tycker refererar ele-
verna till sig själva och visar på så sätt att de förpliktigande rådet utgår från 
en åsikt förankrad hos dem själva. Det andra rådet, om att fråga tränaren 
om varför hon mobbar honom, framstår genom det modala hjälpverbet 
kan, som markerar en låg grad av förpliktelse, mer som ett förslag. Detta 
råd inleds också med konnektiven annars (eleverna skriver dock annans) 
som signalerar att rådet utgör ett alternativ till det förstnämnda (jfr alter-
nation hos Hellspong och Ledin 1997:89). För det sista rådet används en 
uppmaningssats vilket ger det en mer direkt anvisande karaktär. Rådet fö-
regås också av en om-sats (Om det inte hjälper), som fungerar som en ko-
hesiv länk till det föregående och som anger villkor för det som sägs i resten 
av satsen. Därigenom visar eleverna en medvetenhet om att de två först-
nämnda råden inte med säkerhet leder till en lösning av problemet.  

Två exempel på den andra typen av textmönster som framträder i text-
materialet, komplexa texter med enstaka textaktivitetssteg, ges i det föl-
jande. Den ena är Jana och Jyans text som presenterades i samband med 
sekvensanalysen i föregående avsnitt (se exempel 6.12). Analysen av Jana 
och Jyans text visas i tabell 6.6. Här har den inledande meningen som mar-
kerar texternas yttre form och fungerar som inramning uteslutits. I Jana och 
Jyans text, som var ett svar till en KP-insändare där insändarskribenten be-
klagar sig över skolmaten, har spår av tre textaktiviteter identifierats: in-
struktion, ställningstagande och beskrivning. Ett ställningstagande omfattar 
i sin helhet tre steg, åsikt, skäl och en slutkläm, och en beskrivning byggs 
upp av ett heltema som bryts ner i delteman (Holmberg (2006:132, se vidare 
avsnitt 4.2.1). Textaktivitetsanalysen visas i tabell 6.6 där textaktiviteterna 
skrivits med versaler och stegen med gemener. 
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Tabell 6.6 Textaktiviteter i Janas och Jyans insändarsvar. 

TEXTAKTIVITET 
steg  

Elevtext 

INSTRUKTION 
handlingar 

Jag tycker att ni ska fråga rektorn var-
för ni får dålig mat. Om rektorn säger 
ingenting fråga mattanterna. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
åsikt 

Ni borde få god mat även om den ska 
vara billig.  

BESKRIVNING 
deltema 

Vi får god mat på vår skola. 

Textaktiviteten instruktion aktualiseras genom steget handlingar och som 
här utgörs upp av två uppmaningar som fungerar som råd. Målet för in-
struktion är, liksom i Disas och Yasmines text i föregående exempel under-
förstått. Det handlar i detta fall om att bidra till att lösa problemet med den 
dåliga kvaliteten på skolmaten. Liksom föregående textexempel växlar de 
rådgivande uppmaningar mellan olika språkliga realiseringar. I den första 
uppmaningen används påståendesats med det starkt förpliktigande hjälp-
verbet ska och anföringsgrammatik med en mental process (Jag tycker) som 
tydligt anger att rådet utgår från eleverna själva. Intressant att notera är 
också att eleverna använder subjektet Jag trots att det är två skribenter som 
står bakom texten. Den andra rådgivande uppmaningen realiseras med en 
uppmaningssats som föregås med en om-sats som anger villkor för det som 
sägs i resten av satsen (Om rektorn säger ingenting fråga mattanterna).  

Det som följer är ett enkelt ställningstagande, som kommer till uttryck 
genom en åsikt. Till det värderande inslaget i påståendet bidrar det modala 
verbet borde. Subjektiviteten framhålls däremot mer implicit, och skiljer sig 
på så sätt från konstruktionen med Jag/Vi tycker som återfinns i alla texter 
i materialet (se explicit och implicit subjektiv modalitet hos Halliday & 
Mathiessen 2004:150). I texten finns alltså en variation mellan olika inter-
personella resurser för att uttrycka den subjektiva hållningen.  Insändarsva-
ret avslutas med ett påstående som beskriver en aspekt av den egna skolvar-
dagen, mer exakt att eleverna får god mat i skolan, och som aktualiserar 
textaktiviteten beskrivning, och steget deltema.  
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Det andra exemplet är Enja och Irinas text som visades i samband med 
analysen av insändarsvarens yttre form (se exempel 6.11). Analysen av tex-
taktiviteter i texten visas i tabell 6.7. Också denna text är både komplex, 
genom att omfatta olika textaktiviteter, och enkel genom att endast enstaka 
textaktivitetssteg kan identifieras.  

Tabell 6.7 Textaktiviteter i Enja och Irinas insändarsvar. 

TEXTAKTIVITET 
steg  

Elevtext 

STÄLLNINGSTAGANDE 
åsikt 

Vi tycker också att snus och cigaretter 
inte ska finnas. 

FÖRKLARING 
utredning 

Men eftersom det är så många som rö-
ker så är det svårt att sluta sälja ciga-
retter tror vi. 

Elevernas text är som tidigare nämnts ett svar till en insändare med rubriken 
Varför finns cigaretter? där, som rubriken skvallrar om, frågan om tobaks-
försäljningens vara eller icke-vara lyfts fram. I insändarsvaret aktualiseras 
vid sidan av ett ställningstagande, genom åsiktssteget, också en förklaring. 
Den förklarande textaktiviteten byggs enligt Holmberg (2006:133f) upp av 
stegen problem, utredning och slutsats. Det är genom steget utredning, som 
utgör en del av kärnan i den förklarande textaktiviteten (jfr Ledin 2000:75), 
som den förklarande textaktiviteten här framträder. Den första meningen 
är ett ställningstagande till tobaksförsäljningen, att den bör upphöra, och 
den andra en förklaring till den, att det finns många människor som röker. 
De två delarna i texten, framstår dock inte som helt separata i texten utan 
binds ihop med den adversativa konnektiven men genom vilken ett motsats-
förhållande signaleras. För den personliga åsikten används också här påstå-
endesats och anföringsgrammatik med Vi tycker. Elevernas hållning kom-
mer också till uttryck genom det modala hjälpverbet ska. Att vi har att göra 
med en förklaring i den andra meningen blir särskilt tydligt genom ut-
trycken eftersom och så som utgör viktiga resurser för att ange orsak och 
följd och därmed för att förklara (Ledin 2000:75f). Om man också studerar 
den interpersonella strukturen i förklaringssteget så kan man konstatera att 
vi här har att göra med ett vanligt påstående som kommer till uttryck genom 
en påståendesats. Satskomplexet i förklaringssteget avslutas med modali-
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tetsmetaforen tror vi som uttrycker låg grad av sannolikhet. På så sätt fram-
ställs inte den angivna orsaken till varför tobak säljs som ett faktum utan 
som en enligt eleverna sannolik orsak.  

Steget problem, själva föremålet för utredningen, som alltså utgör den 
andra delen av kärnan i den förklarade textaktiviteten (Ledin 2000:75) är i 
elevernas insändarsvar underförstådd. Detta steg återfinns däremot i den 
KP-insändare till vilken elevernas text utgör ett svar. Här finns också en 
introduktion till problemet, där problemet presenteras (Ledin 2000:75). In-
sändartexten och elevernas insändarsvar kan på så sätt tillsammans sägas 
bygga upp en förklarande sekvens. Det hela kan visualiseras såsom i tabell 
6.8 där de delar av texten ur både KP-insändaren och elevernas insändarsvar 
som utgör de steg som är aktuella i den förklarande textaktiviteten urskilts.  
 

Tabell 6.8 Förklarande textaktivitet i delar ur KP-insändare och Enja och Irinas 
insändarsvar. 

 
Av tabellen framgår att problemet sammanfattas i KP-insändarens rubrik 
genom frågan Varför finns cigaretter? och som återkommer igen senare i 

Insändartext TEXTAKTIVITET 
Steg 

Text  

KP-insändare FÖRKLARING 
problem 
 

Varför finns cigaretter? 

KP-insändare 
 
 

FÖRKLARING 
introduktion  

Jag är en tjej som vill skriva om 
en viktig sak som de flesta inte 
tänker på så mycket. Förut visste 
man inte att cigaretter och snus 
var dåligt för kroppen. Men nu 
vet alla att cigaretter och snus 
kan vara dödsfarligt. 
 

KP-insändare 
 
 

FÖRKLARING 
problem 

Varför finns det fortfarande?  

Enja och Irinas 
insändarsvar 

FÖRKLARING 
utredning 

 …eftersom det är så många som 
röker så är det svårt att sluta 
sälja cigaretter tror vi. 
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texten. Den senare fråge- och problemformuleringen föregås av en intro-
duktion till problemet. Här lyfter insändarskribenten inledningsvis fram ci-
garettförsäljning som en viktig fråga för att sedan beskriva hur vetskapen 
om tobakens skadliga inverkan på kroppen ökat på senare tid. Problemet 
ges en kort utredning i elevernas insändarsvar. Frågorna Varför finns 
cigaretter? och Varför finns det fortfarande? i KP-insändaren har alltså 
karaktären av problem, och utredningen eftersom det är så många som 
röker så är det svårt att sluta sälja cigaretter tror vi i elevernas insändarsvar, 
har karaktären av svar. 

Så till det sista exemplet, Henrik och Sadjads insändarsvar, som är tänkt 
att visa den enda texten i materialet som både analyserats som mer kom-
plex, genom att aktualisera fler än en textaktivitet, och som mer utvecklad 
genom att byggas upp av fler än ett textaktivitetssteg. Texten (som 
också analyserades i avsnitt 6.4.2, se exempel 6.9) är ett svar till en KP-
insändare med rubriken Pappa är ingen idiot undertecknad med signaturen 
elev till en fröken. Temat i insändaren är återigen rökning men här är 
skribenten istället upprörd över hur en lärare i skolan talat om rökare. I 
insändaren beskrivs en situation där läraren kallat rökare för idioter, 
något som insändarskribenten beklagar sig över. Noteras kan också att 
eleverna valt att svara på en insändare som också diskuterades i helklass 
inför skrivandet (se avsnitt 6.2.2). Som framgår av analysen i tabell 6.9 
tycks denna diskussion också ha varit ett stöd när eleverna sedan utformat 
sitt insändarsvar.  

I texten går att identifiera två ställningstaganden som löper i följd. Den 
första aktualiseras genom ett åsiktssteg där den framförda åsikten är att 
rökning inte gör någon till en idiot. Det andra ställningstagandet är mer 
utvecklat och framträder här genom de två stegen skäl och slutkläm. I slut-
klämmen finns dessutom en instruktion inbäddad som framträder genom 
steget handling. 
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Tabell 6.9 Textaktiviteter i Greger och Henriks insändarsvar 

TEXTAKTIVITET 
steg  

Elevtext 

STÄLLNINGSTAGANDE 1 
åsikt 

Vi tycker inte att det är sant att man 
blir idiot av att man röker. 

 
STÄLLNINGSTAGANDE 2 
skäl 

Det är farligt att röka men det är inte 
fröken som bestämmer om man är en 
idiot om man röker. Det är vuxnas val 
om dom vill röka. 

 
slutkläm 
(genom instruktion) 
 

Vi tycker att du ska säga till din fröken 
att sluta säga att dom som röker är idi-
oter eller säg till rektorn att fröken slu-
tar att säga att dom som röker är idio-
ter! 

 
Orsaken till att jag har analyserat dessa ställningstaganden som två separata 
är för att de skäl och den slutkläm som anges i det andra ställningstagandet 
helt enkelt inte bedömts fungera som skäl och slutkläm för den åsikt som 
anges i den första. Den åsikt som snarare implicit framträder i det andra 
ställningstagandet är att läraren inte har rätt att kalla rökare för idioter (jfr 
analysen i tabell 6.3). Den argumentation som används för att styrka denna 
implicita åsikt inleds med att ett eventuellt motskäl tas upp, Det är farligt 
att röka, som sedan bemöts med detsamma i satsen därpå, men det är inte 
fröken som bestämmer om man är en idiot om man röker. Det faktum att 
läraren inte har bestämmanderätt i frågan ger skäl för att hon heller inte har 
rätt att kalla rökare för idioter.  

Det andra skälet som anges rör den egna rättigheten att välja om man vill 
röka eller inte: Det är vuxnas val om dom vill röka. Det faktum att valet att 
röka är en rättighet gör det alltså inte befogat för läraren att kalla de som 
röker för idioter. Slutklämmen som kommer till uttryck genom en instrukt-
ion förstärker den implicita åsikten ytterligare. Genom denna ges KP-skri-
benten råd att handla på sätt som riktar in sig mot en förändring av läget, 
att läraren helt enkelt slutar kallar rökare för idioter.  

Också detta elevpar växlar mellan olika språkliga realiseringar för de 
språkhandlingar som utförs i texten. För den inledande åsikten används den 
mer explicit subjektiva Vi tycker-konstruktionen. Denna används också i 
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det första uppmanande rådet om att säga till fröken att sluta kalla rökare 
för idioter. Det modala hjälpverb som väljs här är liksom i övriga textexem-
pel ska som uttrycker hög grad av förpliktelse. Den följande uppmaningen 
uttrycks istället genom en uppmaningssats vilket ger rådet en mer direkt 
anvisande karaktär (säg till rektorn att…). Bland påståendena finns också 
sådana som framställs som mer objektiva och faktiska, dvs. utan modali-
tetsmarkör. Sådana återfinns i det andra ställningstagandet.  På så sätt fram-
ställs de skäl som här anges som faktum: Det är farligt att röka, det är inte 
fröken som bestämmer… och Det är vuxnas val om dom vill röka.  

Ställningstagandena innehåller tydliga spår av de samtal som förts i 
undervisningen om samma insändare. Inte minst blir detta tydligt i textens 
andra ställningstagande. De motskäl som inledningsvis anges, om rökning-
ens skadliga effekter, bygger tydligt på Karins konstaterande som avslutar 
klassens diskussion om lärares tal om rökning (se exempel 6.7). Här säger 
Karin bland annat följande: 

 

Det är skadligt att röka men det är skillnad på att stå och tala om vad som 
händer i kroppen om man röker och tala om att man är en idiot om man 
röker.  

 
Det andra skälet som framhålls i textens andra ställningstagande, och som 
rör den fria rätten att själv välja om man vill röka eller inte, har sin ut-
gångspunkt i eleven Enjas inlägg i samma diskussion (se exempel 6.5) och 
som Karin i det svar som skrivs på tavlan omformulerar på följande sätt 
(se exempel 6.6):  
 

Några människor har valt och röka och några röker inte, men ingen är en 
idiot. 

 
För slutklämmen i samma ställningstagande tycks Enjas förslag om hur man 
kan besvara insändaren ha utgjort ett stöd (se exempel 6.5). Där säger Enja 
bland annat följande:  

 

Jag skulle svara såhär: när fröken berättar det då kan du när alla barn sitter 
med säga fröken det räcker nu.  
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Delar av de textsamtal som tidigare förts i helklass har alltså fungerat som 
ett stöd för Henrik och Sadjad att utveckla argumentationen i sin text.  

Sammanfattningsvis visar analysen att de flesta elevtexter ur textaktivi-
tetsperspektiv är mycket enkla genom att endast innehålla enstaka textakti-
vitetssteg. Flera av texterna är dock komplexa i den meningen att de inne-
fattar (steg från) fler än en textaktivitet. Endast en text, Henrik och Sadjads 
insändarsvar i tabell 6.9 har en mer utvecklad textaktivitetsstruktur.  

Liknande resultat visar också Nyström Höög (2010) och Bergh Nestlog 
(2009). I Nyström Höögs (2010) undersökning ingår bland annat elevpro-
ducerade insändare skrivna inom ramen för det nationella skrivprovet i års-
kurs 5. Provinstruktionen uppmanar här eleverna till att utforma sina in-
sändartexter som ett ställningstagande genom att framföra en åsikt i en 
fråga och ange skäl för den. Analysen av textaktiviteter i provtexterna visar 
att ställningstaganden också förekommer i flera texter, ofta genom åsikts-
steget. I texterna blandas gärna åsiktssteget med steg från andra textaktivi-
teter, framför allt textaktiviteten beskrivning och i viss mån också instrukt-
ion (2010:43–46, 50–52). En sådan blandning av textaktiviteter är också 
ett resultat av Bergh Nestlogs (2009) analys av argumenterande texter 
skrivna av elever i skolans mellanår efter att deras lärare undervisat om hur 
ställningstaganden typiskt är uppbyggda. Trots att texterna i sin helhet be-
dömts som ställningstaganden inrymmer det bland annat ”berättande (nar-
rativa), beskrivande (deskriptiva), förklarande (explikativa)” textaktiviteter 
(2009:61). Till skillnad från ovan nämnda studier är de elevtexter som ana-
lyseras i föreliggande studie insändarsvar skrivna utifrån en instruktion som 
snarare uppmuntrar till dialog än till att eleverna ska forma sina texter som 
ställningstaganden.   
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6.5 Sammanfattande diskussion 
Det skrivförlopp som beskrivits i detta kapitel har vissa likheter med sago-
projektets skrivförlopp som beskrivits i kapitel 5. Här återkommer exem-
pelvis samma ambition från läraren att låta läs- och samtalsaktiviteter i hel-
klass fungera förberedande för ett kommande skrivande. En annan likhet är 
att den formaspekt som återfinns på den mest globala textnivån, dvs. hur 
elevernas insändarsvar ska inledas och avslutas, explicitgörs i undervis-
ningen. Denna yttre form, med en inledande ”Svar till-mening” och ett text-
avslut i form av egennamn eller en signatur, ger elevernas texter en tydlig 
genresignalerande inramning. Inom denna ram varierar sedan utformningen 
av den inre strukturen. Texternas inre struktur lämnas alltså mer öppen att 
utforma, och inom den tar eleverna olika textaktiviteter i bruk. 

Utmärkande för detta skrivprojekt är att textsamtalen är funktionsfoku-
serade och att texternas sammanhang dominerar skrivandet. Texternas 
funktion och anpassning till en specifik situation lyfts fram, snarare än ett 
visst textmönster. Karin och eleverna delar inte heller något metaspråk för 
att tala om de lästa texterna, och om hur eleverna ska skriva texterna. In-
sändarsvarens innehåll, och hur innehållet ska formuleras, modelleras istäl-
let utifrån elevernas inställning och ställningstagande i de frågor som ele-
verna intresserar sig för.  

Helklassdiskussionerna om de gemensamt lästa insändartexterna resulte-
rar i vissa fall i insändarsvar skrivna på tavlan, vilka i sin tur fungerar som 
ett stöd för det egna skrivandet. Ett exempel på det är vad Henrik och Sad-
jad skriver i sitt insändarsvar (tabell 6.9). Det exemplet visar tydligt bety-
delsen av helklassamtalet inför det skrivande som sedan inleds. 

Textens funktion bildar också utgångspunkt för arbetet med den klass-
text som skrivs under skrivförloppets avslutning. Att få nedskräpningen och 
förstörelsen på skolgården att upphöra är det som driver skrivandet av in-
sändaren. Skrivandet leder till engagerade språkliga diskussioner där ele-
verna föreställer sig hur tidningsläsarna kan tänkas reagera på deras insän-
dare. 

De två texter som skrivs under detta skrivprojekt aktualiserar Berges 
(2008) distinktion mellan yttrande och text. Yttranden är som tidigare 
nämnts, och enkelt uttryckt, allt som skrivs (eller sägs) i en viss situation. 
Texter, däremot, är legitima yttranden i en vidare kulturkontext. De är ”ytt-
ringer som deltakerne i en viss kultur gir en spesielt avgrenset status eller 
verdi” (Berge 2008:44). Den klassgemensamt skrivna insändaren är utifrån 
ett sådant synsätt en text. Det faktum att den publiceras på dagstidningens 
insändarsida ger den en sådan status. Insändarsvaren som sådana är som 
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textanalysen visat snarare yttranden genom att vara mer snävt situerade. De 
får mening och funktion i sin co-text (Linell 1998:132) som här utgörs av 
de KP-insändare som besvaras. Däremot skulle man möjligtvis kunna säga 
att de får textstatus som del av en avrundad sekvens tillsammans med KP-
insändaren. I sin slutversion kopieras KP-insändaren in på samma sida som 
insändarsvaren, vilket tydliggör att de två texterna ska läsas som delar i en 
och samma kommunikationssekvens. Detta är förankrat i kulturkontexten 
genom att texten får likheter med genrer som förekommer på tidningssidor 
med läsarbrev av olika slag, såsom exempelvis frågespalten (jfr Ledin 2000, 
kap. 7) eller insändarsvaret. 
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7 Instruktioner 
 

D:   Karin, vi får ju det varje dag. 
L:   Vad får ni varje dag? 
D:   Instruktion till hur- vad man ska göra. 
L:   Daniel, ta det där högt och tydligt en gång till. 
D:   Vi får ju instruktioner varje dag till vad vi ska göra. 
L:   Absolut, varje dag står jag här framme och ger instruktioner.  
 

 
Ovanstående replikskifte mellan eleven Daniel (D) och Karin (L) utspelar 
sig under detta skrivförlopps inledande del. Det inleds efter att Karin gett 
klassen ett muntligt exempel på en instruktion med uppmaningar i impera-
tiv. I anslutning till detta uppmärksammar Daniel en tydlig koppling mellan 
instruktioner och den egna skolvardagen. Eleverna möter dagligen instrukt-
ioner i form av lärarens anvisningar som, med Daniels ord, talar om ”vad man 
ska göra”. Eleverna har däremot ingen tidigare erfarenhet av att skriva instrukt-
ioner i skolan, en typ av textskrivande som de enligt nationellt uppsatta kurs-
planemål förväntas behärska i slutet av det tredje skolåret (Skolverket 2009). 

När Karin under den avslutande intervjun talar om motivet bakom arbe-
tet med instruktioner är det i första hand intentionen att följa styrdokumen-
ten som hon lyfter fram. Till uppnåendemålet att behärska skrivande av 
instruktioner tycks också Karin vara positivt inställd. Hon säger att in-
struktioner ”är texter som är viktiga” eftersom ”det är texter som alla mö-
ter”. Hon säger vidare att arbetet med att skriva instruktioner i skolan kan 
underlätta mötet med sådana i andra sammanhang. Vid sidan av att följa 
styrdokumenten var ambitionen under instruktionsprojektet att låta ele-
verna skriva texter med en tydlig koppling till deras skolvardag. Karin säger 
också att det är viktigt att skapa tillfällen där elevernas texter kan användas 
”så att de inte bara läggs i en pärm och glöms bort”.  

Skrivprojektets måltext är alltså en instruerande text som hämtar inne-
håll från elevernas skolvardag och som är tänkt att användas i klassrummet. 
Vägen till måltexten beskrivs i de följande avsnitten. Inledningsvis ges en 
beskrivning av skrivförloppet och de läs-, samtals-, och skrivaktiviteter som 
eleverna där engageras i (7.1). I nästa avsnitt (7.2) riktas blicken mot de 
textsamtal som förs under olika delar av skrivförloppet. Därefter följer en 
textaktivitetsanalys av elevtexterna (7.3). Kapitlet avslutas med en samman-
fattning (7.4).  
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7.1 Skrivförloppets aktivitetskedja 
Skrivförloppet pågick under nio lektioner och fyra veckor. Tabell 7.1 ger en 
översikt över hur skrivförloppet löper över tid och de olika aktiviteter som 
pågår under skrivförloppets olika delar.  
 

Tabell 7.1 Instruktionsförloppets aktivitetskedja. 

 
Skrivförloppets tre övergripande delar är knutna till olika mål. Inledningen 
har som mål att förbereda för ett kommande skrivande. Den omfattar fyra 
lektioner och innefattar såväl läsning och samtal som skrivande i helklass. 

Skriv- 
förloppets 
delar  

Lektion Läsa Samtala Skriva 

Inledning 
 

1 Högläsning av 
instruktioner  
på tavlan 

Helklassamtal: 
Vad är en in-
struktion? 

 

2  Parsamtal  

3 Övningstexter  Gruppsamtal  

4  Helklassamtal I helklass: 
instruktion på 
tavlan 

Mittdel 
 

5-7  Helklassamtal: 
Vad ska vi 
skriva om? 

  

 Gruppsamtal 
Lärare-elever 

I grupp: 
instruktions-
text 
(version 1) 

Avslutning 8 Högläsning av 
gruppskrivna 
instruktioner 
(version 1) 

Helklassamtal  

9  Gruppsamtal 
Lärare-elever 

I grupp: 
Instruktions-
text 
(version 2) 
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Mittdelen, som pågår under tre lektioner, har fokus på skrivande och leder 
fram till en gruppskriven instruktionstext. Under de två lektioner som utgör 
skrivförloppets avslutning följs de gruppskrivna texterna upp och bearbetas 
till en slutversion. Liksom under sagoprojektet används även här ett skriv-
arbete med två textversioner. Vad gäller hela aktivitetskedjan framgår att 
arbetet växlar mellan helklassaktivitet och par- eller gruppaktivitet och att 
någon form av samtal pågår under samtliga aktiviteter. Läsaktiviteterna är 
fyra till antalet där två utgörs av högläsning, antingen av instruktionstexter 
på tavlan eller av gruppskrivna elevtexter, och vid två tillfällen används öv-
ningstexter som eleverna arbetar med i par eller grupp.  

Arbetet inleds med högläsning av modelltexter (lektion 1). Texterna visas 
samtidigt på overhead-bild på tavlan där eleverna kan följa högläsningen. 
De texter som läses och diskuteras är instruktionstexter av olika slag: en 
instruktion till hur man viker ett pappersbokmärke, ett kakrecept, en spel-
instruktion och delar av en bruksanvisning till en mobiltelefon (se exempel 
7.3 och bilaga 2). Om modelltexterna kan sägas att trots att de här behand-
las under mer skolmässiga former, så kan flera av dem också antas ha en 
läsekrets utanför skolan. Varvat med högläsningen pågår helklassamtal där 
framför allt de upplästa texternas form och funktion diskuteras (se vidare 
avsnitt 7.2).  

Därefter växlar undervisningen till arbete i par och grupp (lektion 2-3). 
Den första aktiviteten bygger på samtal i par. Eleverna får här under mer 
lekfulla former öva på att instruera varandra muntligt. En övning går ut på 
att eleverna ska instruera varandra att bygga en viss legofigur. I en annan 
övning ska eleverna vägleda varandra att hitta en gömd skatt på en i förväg 
uppritad karta. Några specifika anvisningar om hur eleverna ska formulera 
sina instruktioner till varandra ges inte. Däremot är en återkommande kom-
mentar från Karin att eleverna ska vara ”tydliga” när de instruerar 
varandra. Karin använder ofta ordet ”tydlig” under hela skrivförloppet. I 
just detta fall används ordet i betydelsen att vara mer specifik. Ett sådant 
exempel är att eleverna ska säga ”gå förbi båten vid hunden” istället för 
bara ”gå förbi båten”, när de vägleder varandra fram till skatten på kartan. 

Den aktivitet som följer är en gruppuppgift där eleverna gör en text-
sekvensövning (lektion 3). Varje grupp tilldelas tre instruktionstexter, ett 
recept på chokladbollar, en instruktion till hur man pumpar ett cykeldäck 
och en instruktion till hur man syr i en knapp (se exempel 7.1). Texterna 
är, med textaktivitetstermer, instruktioner där målet anges i rubriken följt 
av handlingar ordnade i den följd som de ska utföras (Holmberg 2006:133). 
Instruktionstexterna har Karin klippt isär i mindre lappar med en mening 
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på varje lapp. Varje mening beskriver ett handlingsmoment. Övningen går 
ut på att lapparna ska sättas i den ordning som handlingarna ska utföras. 
Karins roll blir under denna övning att förse eleverna med olika texter allt-
eftersom eleverna blir färdiga, förklara hur övningen går till eller bidra med 
hjälp när eleverna inte lyckas med uppgifterna. När eleverna inte lyckas med 
uppgiften visar det sig i flera fall att de har haft svårigheter med att förstå 
vissa ord i instruktionerna. Ordet ventil, som återkommer i instruktionen 
till hur man pumpar ett cykeldäck, visar sig exempelvis vara obekant för 
flera elever, liksom verbet trä som ingår i instruktionen till hur man syr i en 
knapp. 

 

Exempel 7.1. Instruktionstexter under textsekvensövning. 

Chokladbollar 
Blanda socker havregryn kakao margarin i en skål. 
Rulla smeten till runda bollar. 
Rulla bollarna på en tallrik kokos. 
Lägg upp dom färdiga chokladbollarna på ett fint fat. 
Ropa på dom andra. 
Varsågod och smaka på chokladbollarna. 
 
Hur man pumpar ett cykeldäck 
Placera cykelhjulet med ventilen nedåt 
Skruva av ventilen  
Sätt pumpen mot ventilen  
Dra pumpen upp och ner några gånger 
Kontrollera att däcket är lagom pumpat genom att känna på däcket. 
 
Hur man syr i en knapp 
Ta fram sax nål och tråd 
Trä tråden i nålen  
Gör en knut längst ner på tråden och sy ett stygn i tyget 
Placera knappen på rätt ställe och trä igenom knappens hål 
Sy upp och ner 
Fäst tråden och klipp av den 
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Skrivförloppets inledande del avslutas med samskrivning av en instruktions-
text på tavlan. Eftersom eleverna inte har skrivit instruktionstexter tidigare 
syftar denna skrivaktivitet enligt Karin till att erbjuda en modelltext för de 
texter som eleverna sedan skriver i grupp (se vidare avsnitt 7.2.4). 

Under den lektion som följer sätts gruppskrivandet av instruktioner igång 
(lektion 5-7). Inledningsvis ger Karin en muntlig instruktion till skrivarbetet 
där framför allt innehållet för de texter som eleverna ska skriva presenteras 
(se 7.2.3). Instruktionen berör också arbetsformen där Karin säger att ele-
verna ska ”skriva tre och tre” och ”börja skriva för hand”. I viss mån repe-
terar klassen också vad som tidigare sagts gällande instruerande texters 
form (se 7.2.2).   

Under skrivförloppets näst sista lektion följs skrivandet upp med ett re-
sponsarbete i helklass (lektion 8). De elevgrupper som fått ihop ett första 
textutkast får läsa upp sin text för klassen. Alla uppmanas att lyssna noga 
och bidra med kommentarer. En del av den muntliga responsen samman-
ställer Karin i form av skriftliga kommentarer utifrån vilka eleverna förvän-
tas bearbeta sina texter under skrivförloppets sista lektion. Kommentarerna 
skrivs på de upplästa elevertexterna. Under den lektion som följer bearbetar 
eleverna sina texter och renskriver dem på dator (lektion 9). De färdiga tex-
terna sätts upp på en vägg i klassrummet.  

7.2 Textsamtal 
Till skillnad från skrivprojekten beskrivna i kapitel 5 och 6 (sagor och in-
sändare) ges textsamtal av typen förebild ett större utrymme under detta 
skrivprojekt. Funktionssamtal och förankringsamtal förekommer också. 
Sett till hur skrivförloppet löper över tid blir det tydligt hur de olika typerna 
av textsamtal avlöser varandra. Förebildssamtal och funktionssamtal före-
kommer framför allt under skrivförloppets inledning. Textsamtal av typen 
förankring, som har fokus på det som eleverna ska skriva om, förekommer 
framför allt under skrivförloppets mer skrivfokuserade delar, nämligen un-
der skrivförloppets mittdel och avslutning.  

7.2.1 Funktionssamtal inför skrivande 
De funktionsinriktade textsamtalen inleder skrivförloppet och kan sägas 
vara av två typer. I den första typen av samtal fokuseras det syfte som in-
struerande texter normalt har i kommunikationen mellan skribent och lä-
sare. Detta görs i samband med den gemensamma läsningen av modelltex-
ter. I exempel 7.2 ges ett exempel. Karin introducerar det nya arbetet med 
instruktioner genom att visa en overheadbild med en instruktion till hur 
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man viker ett bokmärke (se exempel 7.3). Ett antal elever får läsa olika delar 
av texten och när texten är färdigläst inleder Karin följande samtal:  

1. L: Mh, vad är det här för nånting? Sara? 
2. S: En vikmärke 
3. L: Ett bokmärke som man kan vika. Vad- det här pappret då, 
4. ((pekar på texten på tavlan)) vad ska det hjälpa oss med?
5. Varför har vi ett sånt papper? Jamal?
6. J: Eh, för att vi ska kunna vika.
7. L: För att man ska kunna vika. Och med ett annat ord så kan
8. man säga att det här är en instruktion ((skriver instruktion på
9. tavlan)). Det är en instruktion på hur man ska vika ett
10. bokmärke.

Exempel 7.2 Funktionssamtal under skrivförloppets inledning. 

Utifrån eleven Jamals svar på Karins fråga om varför man som läsare kan 
tänkas behöva den text som just lästs (”för att man ska kunna vika”, rad 6) 
betecknar Karin mot slutet av samtalsutdraget texten som en instruktion 
(rad 7–8). Under det samtal som följer utdraget i exempel 7.2 diskuteras 
övriga modelltexter på liknande vis (ett kakrecept, en spelinstruktion och 
delar av en bruksanvisning till en mobiltelefon). Texterna läses upp högt av 
Karin eller någon elev. Under läsningens gång ställer Karin frågor till ele-
verna om vissa ord i texterna, t.ex. ”Vad är en bunke?”, ”Vad betyder tvärs 
över spelplanen?”, vilka Karin med hjälp av bidrag från elever förklarar. 
Samtalen styr därefter in mot att uppmärksamma eleverna på texternas 
funktion att vägleda läsaren mot ett specifikt mål (den färdiga kakan, det 
spelade spelet samt ett avlyssnat röstmeddelande på en mobiltelefon). 

I den andra typen av funktionssamtal rör sig samtalen bort från specifika 
texter och mot frågan om i vilka sammanhang man kan tänkas behöva en 
instruktion. Karin säger: ”vi har tittat på hur man viker bokmärken, vi har 
tittat på recept, är det nåt annat man behöver instruktioner till?”. Flera ele-
ver tycks tidigare ha mött instruerande texter i olika sammanhang och kom-
mer med svar som exempelvis ”när man syr”, ”när man ska spela på dator” 
och ”om man ska bygga nåt”.  
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7.2.2 Förebilder inför skrivande 
Textsamtalens inriktning växlar ganska tidigt under skrivförloppet mot fö-
rebild. De inledande förebildssamtalen relaterar också i viss mån till funkt-
ion. Dessa fokuserar inledningsvis en global formaspekt och rör textens 
makrostruktur. Därefter riktas uppmärksamhet mot en mer lokal form-
aspekt, nämligen att instruerande texter typiskt realiseras med uppmaningar 
med verb i imperativform.  

Den modelltext som Karin lyfter fram för att illustrera det förstnämnda 
är den tidigare nämnda bokmärksinstruktionen som visas exempel 7.3. Tex-
ten är med textaktivitetstermer en instruktion (Holmberg 2006:133). Den 
inleds med en rubrik som anger instruktionens mål (Bokmärke) och som 
också utvecklas något i det stycke som närmast följer (Ett enkelt bokmärke 
som du kan vika var du än befinner dig). I samma stycke informeras också 
läsaren om det material som krävs för att uppnå målet (Du behöver bara 
ett kvadratiskt papper). Därefter följer de handlingar som ska utföras, vilka 
kommer till uttryck genom både verbalspråklig text och bilder. 

Exempel 7.3 Modelltexten ”Bokmärke”. 

I 7.4 ges ett exempel på när Karin uppmärksammar eleverna på bokmärks-
instruktionens makrostruktur:  
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1. L: Och då har dom börjat med häruppe och tala om vad  
2.   det är man behöver ((pekar på textstycket under rubriken))  
3.   Vad var det man behövde för och kunna vika det här  
4.   bokmärket. Clara? 

5. C:      Ett fyrkantigt papper 

6. L:      Mh, och det var till och med inte bara fyrkantigt papper, för  
7.   det här pappret är ju också fyrkantigt ((håller upp ett A4- 
8.   papper)). Vad stod det att man behövde för papper. Luna? 

9. LU:    Ett kvadratiskt 
10. L:      Ett kvadratiskt papper, så det talar om vad man  
11.   behöver ((pekar på textstycket under rubriken)) Och sen vad  
12.   det är man ska göra ((pekar mot handlingsmomenten i texten))  
13.   Och först ((pekar på rubriken)) allra allra först står det  
14.   faktiskt vad det ska bli, bokmärke. 

Exempel 7.4 Förebildsamtal om makrostruktur.  

I samtalsutdraget i exempel 7.4 pekar Karin i nämnd ordning ut de delar av 
texten som motsvarar stegen material, handlingar och mål. I samband med 
detta talar hon om vad de olika delarna i texten fyller för funktion eller vad 
de informerar om: ”tala om vad det är man behöver” (rad 1-2), ”vad det är 
man ska göra” (rad 11-12) och ”vad det ska bli” (rad 14).  

I ett senare samtal, varifrån samtalssekvensen i exempel 7.5 är hämtat, 
inför Karin begreppen mål/syfte, material och instruktion som metaspråk 
för textens makrostruktur. Innan samtalssekvensen påbörjas, har dessa be-
grepp skrivits upp på tavlan: 

 
1. L: Det är det som det ska bli, målet eller så kan man kalla det  
2.   syfte ((pekar på tavlan där det står Mål/Syfte)). Här var en  
3.   sån instruktion som ni allihopa jobbat med ((lägger på en  
4.   overhead-bild med bokmärksinstruktionen)). Vad är målet eller  
5.   syftet med den här instruktionen? Vad ska det bli? Sadjad? 
6. S:     Bokmärke 
7. L: Det ska bli ett bokmärke. Och sen då, material det står här  
8.   uppe ((pekar på textens rubrik)) du  
9.   behöver endast ett kvadratiskt papper. Och sen kommer ju  
10.   instruktionen om hur man ska göra ((pekar mot textens  
11.   handlingsmoment)). 

Exempel 7.5 Stegen mål/syfte, material i texten ”Bokmärke”. 
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Genom samtalen i exempel 7.4 och 7.5 erbjuds eleverna en förebild för hur 
instruerande texter typiskt byggs upp i olika steg för att leda läsaren mot ett 
bestämt mål, i det här fallet ett färdigvikt bokmärke. Under den senare sam-
talssekvensen erbjuds eleverna också ett metaspråk för tala om textens 
makrostruktur.  

Under modelltextläsningen och förebildssamtalen uppmärksammar Ka-
rin eleverna på att handlingarna i instruktionstexterna ges i den ordning 
som de ska utföras. Med frågan ”hur har dom gjort här då för att visa i 
vilken ordning man ska göra det?” riktar hon också elevernas uppmärk-
samhet mot hur denna tidsföljd i bokmärksinstruktionen markeras med siff-
ror.  

Som nämnts förekommer också förebildssamtal med fokus på en mer lo-
kal formaspekt, där handlingsverb i imperativ lyfts fram som utmärkande 
för instruerande texter. Karin exemplifierar detta med en muntlig instrukt-
ion. Till sin hjälp tar hon fritidspedagogen Martin, som är på plats under 
den aktuella lektionen, och eleven Lena. Karin berättar för klassen att hon 
nu ska instruera Martin i hur han ska gå tillväga för att plåstra om Lenas 
finger. Hon bäddar in den kommande instruktionen i en hypotetisk situat-
ion där Martin är ny i den aktuella klassen: "om jag nu skulle instruera 
Martin, vi säger att Martin är helt ny". Därefter vägleder hon Martin enligt 
följande, och Martin utför samtidigt de angivna handlingarna: 

 

Martin, ta ner den gröna lådan. Om du öppnar den så i den finns det plåster 
och sax. Klipp av en lagom lång bit till Lenas sår […]. Sätt den där tygbiten 
över såret och så sätt klisterdelarna på fingret. Martin, lägg tillbaka saxen 
och plåstret i lådan. Stäng locket och ställ tillbaka lådan på hyllan.  

 
Därefter konstaterar Karin följande:  
 

Det var en instruktion […]. När man ger en instruktion då är det mycket 
sådär korta, det är nästan så lite befallningar: ta ner, öppna, klipp, lägg till-
baka. Och det gör man för att det ska bli så tydligt som möjligt.  

 
Den muntliga instruktionen består av en sekvens med uppmaningar som i 
de flesta fall realiseras med handlingsverb i imperativ. Karin beskriver dem 
som ”lite befallningar”. Hon ger också en förklaring till varför imperativ-
formen är vanligt förekommande i instruktioner, nämligen ”för att det ska 
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bli så tydligt som möjligt”. Vad som avses med ”tydligt” i detta samman-
hang utreds dock inte närmare.  

Karins exempel blir starten på en diskussion, som initieras av eleverna, 
om hur uppmaningar typiskt realiseras i tal och skrift. Det sätt på vilket 
Karin valt att realisera sina muntliga uppmaningar till Martin möts av ett 
visst ifrågasättande från elevhåll. Eller åtminstone från två elever, som upp-
märksammar en mer pragmatisk sida av uppmaningarna. Exempel 7.6 visar 
hur Enja (E) är först ut med att problematisera uppmaningssatserna i Karins 
exempel. Kort därefter inleds på Jamals (J) initiativ det samtal som visas i 
exempel 7.7.  
 

1. E:  Vad heter det, innan du sa ta ner, kan du inte säga ursäkta,  
2.   kan du ta ner? 
3. L: Det kan du säga men om man ska ge en instruktion-  om  
4.   du får en sånhär ((håller upp bokmärksinstruktionen)) så står det  
5.   inte ”snälla, vik ihop pappret” utan då står det: vik hörn mot  
6.   hörn, vik efter strecket, öppna vikningarna. 
7. E:    Men om du säger själv. 
8. L:       Ja, men om man ger en instruktion då räcker det med och  
9.   vara sådär lite kort för det blir mycket tydligare då. 

 
Exempel 7.6 Enja föreslår en indirekt och ”artigare” språklig realisering för upp-
maningar i tal. 

1. J:  Eh förut när du sa alltså- Martin han- till exempel Martin  
2.   han är ny. Och då vet han inte och då säger du till han ta  
3.   ner och så (…) som du sa. 
4. L:        Mh. 
5. J:  Du säger bara ta ner. 
6. L:        Mh. 
7. J:  Kunde du inte- kan du inte säga lite vanligare? 
8. L: Ja, precis, jag pratade inte som vanligt. Det var det vi  
9.   pratade om att instruktioner, Jamal, då är man lite kortare för att  
10.   det ska bli lite tydligare […] 

 

Exempel 7.7 Jamal föreslår en ”vanligare” realisering för uppmaningar i tal. 
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Det båda eleverna gör i samtalsutdragen är att föreslå ett alternativt sätt att 
realisera Karins tidigare uppmaningar till Martin. Med detta lyfter de också 
fram det faktum att den språkliga realiseringen av uppmaningarna spelar 
roll för den betydelse som uttrycks genom dem. Enjas förslag i exempel 7.6 
aktualiserar i första hand förhållandet mellan uppmaningars språkliga rea-
lisering och artighet. Grammatiska metaforer, dvs. att man använder en mer 
indirekt språklig realisering för uppmaningen (Holmberg och Karlsson 
2006:53f.), är ett sätt att skapa artighet36. Det är också just en sådan meta-
forisk, eller indirekt realisering, som Enja föreslår med sin frågeformade sats 
”kan du ta ner”, som dessutom föregås av artighetsmarkören ursäkta (rad 
1–2, exempel 7.6).  

I båda exemplen (7.6 och 7.7) aktualiseras också på elevernas initiativ 
frågan om uppmaningars typiska språkliga realisering i tal och skrift. Att 
använda imperativsatser kan förknippas med befallning och auktoritets-
markering och i tal lämpar sig ofta därför andra språkliga realiseringar 
bättre, såsom exempelvis påståendesatsen (Holmberg och Karlsson 
2006:53f, se också Hyytiäinen 2017:102f, 169). Det är också uppmaningar 
i tal som Enja (i exempel 7.6) tycks vara orienterad mot när hon ger sitt 
förslag om en alternativ språklig realisering. Detta blir tydligt yttrandet 
”men om du säger själv” (rad 7) som blir hennes respons på Karins hänvis-
ning till den tidigare lästa bokmärksinstruktionen (rad 3–6). Jamal är inne 
på samma linje i exempel 7.7. Efter att kort ha sammanfattat den hypote-
tiska situation inom vilken Karin tidigare instruerat Martin (rad 1-3) ifrå-
gasätter han Karins användning av imperativer genom att säga ”Du säger 
bara ta ner” (rad 5) och ”kan du inte säga lite vanligare” (rad 7). Med ”säga 
lite vanligare” lyfter således Jamal fram den omskrivna och mer indirekta 
språkliga form som uppmaningar i tal ofta ges.  

I samtalsexempel 7.6 bekräftar Karin Enjas förslag om en alternativ rea-
lisering som möjlig (”kan du säga”, rad 3). Däremot påpekar hon i både 
exempel 7.6 och 7.7 att de mer indirekta uttryckssätten är mindre vanliga i 
skriftliga instruktionstexter (rad 3–7 i exempel 7.6, rad 8–9 i exempel 7.7). 
I anslutning till detta säger hon också att uppmaningssatsen i imperativ gör 
uppmaningarna tydligare (”om man ger en instruktion då räcker det med 
och vara sådär lite kort för det blir mycket tydligare då”, ”då är man lite 
kortare för att det ska bli lite tydligare”).  

36 Uppmaningssats i imperativ betraktas då som den direkta, eller kongruenta, 
språkliga realiseringen för uppmaningen (Holmberg och Karlsson 2006:53).  
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Sammanfattningsvis kan sägas att det eleverna gör i båda samtalsexemp-
len är att utifrån funktionella grunder ifrågasätta Karins realisering av upp-
maningar i det muntliga instruktionsexemplet. Den språkliga formen kom-
mer under förhandling och knyts dels till olika kommunikationsmodali-
teter, dels till olika uttryckta betydelser. Att uppmana i tal står mot att upp-
mana i skrift och att vara artig står mot att vara tydlig. Till elevernas försök 
till språklig förhandling visar sig Karin inte vara följsam. Detta kan förstås 
mot bakgrund av att Karins mål med det muntliga instruktionsexemplet 
verkar vara att ge eleverna en tydlig förebild för det kommande skrivandet. 
Karin är därför orienterad mot hur uppmaningar typiskt realiseras i skrift-
liga instruktioner. Att eleverna istället visar sig vara orienterade mot att an-
vända en mer indirekt språklig realisering av uppmaningarna, vilket är van-
ligt i talad interaktion (som i kan du ta ner lådan istället för ta ner lådan), 
beror sannolikt på att eleverna ännu inte erövrat normer för hur vi skriver 
instruktioner. Skrivna instruktioner har ofta en direkt språklig realisering 
(som i imperativsatsen ta ner lådan), och det är ju en sådan Karin argumen-
terar för. I talad interaktion kan dock en sådan direkt språklig realisering 
av en instruktion upplevas som otrevlig, vilket eleverna visar sig vara väl 
införstådda med. 

Textsamtal med inriktning mot form återkommer i viss mån under skriv-
förloppets mittdel och avslutning. Båda dessa delar inleds med samtal där 
klassen repeterar vad som tidigare sagts gällande makrostruktur i instrue-
rande texter. Här påminner också Karin om att byggs upp av uppmaningar 
i imperativ ordnade i tid- och nummerföljd. De textsamtal som förs under 
dessa skrivfokuserade delar har dock ett mer huvudsakligt fokus på texter-
nas innehåll. Exempel på sådana samtal ges i avsnitt 7.2.3 och 7.2.4.  

7.2.3 Förankring – de skrivna texternas innehåll och implicerade funktion 
Det innehålls- och erfarenhetsområde som skrivandet förankras i under 
detta skrivförlopp är olika aktiviteter och rutiner knutna till elevernas skol-
vardag. Karin introducerar arbetet med gruppskrivandet genom att säga: 
”ni ska skriva instruktioner till olika saker som vi har och gör i vår klass”.  
När Karin i ett samtal med mig inför skrivarbetet får frågan om vad eleverna 
ska skriva om följs hennes svar av att motivet bakom val av innehåll är att 
låta eleverna skriva om sådant som alla kan tänkas ha kunskap om och 
praktisk erfarenhet av. Eleverna förutsätts alltså vara specialister på inne-
hållet för de texter som ska skrivas. I relation till den typ av text eleverna 
ska skriva, en instruerande text, framstår denna utgångspunkt som rimlig: 
skrivandet av instruktioner förutsätter ju en kunskapsassymmetri där den 
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som instruerar är experten. I interaktionen i klassrummet visar det sig att 
valet av innehåll för de texter som ska skrivas i viss mån också har sin grund 
i ett behov av att komma till rätta med sådant som, åtminstone ur lärarsyn-
punkt, upplevs som problematiskt i klassens vardag. Att det finns ett sådant 
motiv bakom valet av innehåll impliceras i det samtal där klassen gemen-
samt inför skrivarbetet diskuterar innehållet för texterna. Hur Karin inleder 
denna diskussion visas i exempel 7.8. 

Jag tänkte på en sak nu när ni kom in [från rasten]. […] Det [hur man kom-
mer in snabbt från rasten] är också en sån sak man skulle kunna ha en in-
struktion för. Det är många av er som glömmer bort hur ni ska göra när ni 
snackar och allt det där därute. Har vi nåt mer- annan sak vi behöver in-
struktion till i vårt klassrum som ni kan komma på? 

Exempel 7.8 Karin inleder samtal om de skrivna texternas innehåll. 

Det förslag som Karin presenterar som ett tänkbart innehåll för elevernas 
gruppskrivna instruktioner är ”hur man kommer in snabbt från rasten”. 
Förslaget motiveras också. Det bottnar i problemet med att lektionstid spills 
genom att flera elever efter rasten dröjer sig kvar i kapprummet. Citatet 
avslutas med att Karin efterfrågar fler förslag som ”vi behöver” där ’vi’ tro-
ligtvis syftar på klassen som helhet. 

Elevernas och Karins idéer om vad som kan tänkas utgöra ett lämpligt 
innehåll för en instruktion stämmer inte alltid överens. Exempel 7.9 visar 
hur Chabo ställer sig frågande till Karins förslag om att skriva en instrukt-
ion till ”tyst läsning”, en läsaktivitet som inleder de flesta skoldagar i denna 
klass.  

1 C: Vaddå tyst läsning? 
2 L: Men hur är det vi gör när det är tyst läsning? 
3 C: Läser. 
4 L: Är det det enda man ska göra vid tyst läsning Chabo? 
5 C: Nej, vara tyst också.   
6 L: Man ska vara tyst, ah. Om man har ett ord man inte  
7 förstår, vad ska man göra då? 
8 C: Fråga. 
9 L: Alltså finns det många saker att tänka på vid tyst läs- 
10 ning. När man har läst ut boken, vad ska man göra då? 
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11 C: Skriva 
12 L: Ja, så det finns visst saker att skriva om tyst läsning, 
13 dom fyra sakerna.  

Exempel 7.9 Tyst läsning som innehåll för skrivuppgiften. 

Samtalet inleds med att Chabo med frågande röst utbrister ”Vaddå tyst läs-
ning?”. En tolkning av Chabos invändning till Karins förslag om tyst läsning 
som innehåll för skrivuppgiften är att syftet med att skriva en text som in-
struerar om denna läsaktivitet för honom framstår som oklart. Genom de 
slutna frågor med givna svar (Dysthe 1996:58) som Karin sedan ställer till 
Chabo i det fortsatta samtalet framgår att läsaktiviteten innefattar mer än 
läsning under tystnad. Med den tysta läsningen följer också andra bestämda 
uppgifter. Det finns alltså här som Karin uttrycker det, ”många som saker 
att tänka på (rad 9–10)”, vilket också blir det skäl som Karin anger för 
skrivandet av en instruktion till denna läsaktivitet: ”så det finns visst saker 
att skriva om tyst läsning” (rad 13). Till läsaktiviteten hör också att under 
läsningen fråga om de ord man inte förstår i texten vilket framgår av det 
som sägs på rad 6–8. Efter avslutad läsning ska dessutom den bok man läst 
redovisas skriftligt (rad 12).  

Samtalsutdragen i exempel 7.8 och 7.9 har alltså fokus på de skrivna 
texternas innehåll men här impliceras också texternas funktion. Funktions-
samtalen under skrivförloppets inledande del behandlade en mer lokal 
funktionsaspekt, dvs. det syfte som uppnås genom den stegvisa makrostruk-
turen i de lästa modelltexterna. I de samtal som förs här impliceras en mer 
global funktionsaspekt av de texter som eleverna ska skriva, nämligen vad 
texterna ska användas till och vem som ska läsa dem. Elevernas uppgift är 
att genom sina texter bidra till att upprätthålla eller rekonstruera klassrum-
mets regelverk. Texterna är tänkta som en slags redskap som föreskriver 
och skapar ordning innanför det specifika klassrummet. Att detta är de 
skrivna texternas funktion tycks Chabo ha insett när han lite senare i samma 
samtal föreslår ”hur man skärper sig” som ämne för en av grupptexterna, 
ett förslag som följs av skratt från både Karin, Chabo och flera övriga ele-
ver. Genom sitt överdrivna och något löjeväckande förslag, som alltså inte 
verkar tas på allvar av varken Karin eller honom själv, svarar Chabo på 
Karins fråga om fler förslag på ett lämpligt innehåll för texterna, samtidigt 
som han också implicit kommunicerar sin inställning till skrivandet av tex-
ter med en sådan reglerande funktion.  
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När väl skrivandet av grupptexterna ska sättas ingång delas eleverna in i 
grupper och tilldelas sedan en lapp som anger den mer specifika skrivupp-
gift som de har att lösa. På lapparna står följande:  

• Instruktion för hur man läser almanackan
• Instruktion till bordsvärdar.
• Instruktion till klassrumsvärdar
• Instruktion för pulkaåkning
• Instruktion för tyst läsning
• Instruktion för klassråd
• Instruktion för dom med vattenflaskor

Gemensamt för alla formuleringar på lapparna är att de pekar ut att ele-
verna ska skriva en instruktion. Gemensamt för de olika ämnen som besk-
rivs är att de handlar om rutiner och aktiviteter kopplade till elevernas skol-
vardag. Det mer specifika ämnet varierar däremot. Temat för de tre första 
skrivuppgifterna är olika ansvarsområden i klassrummet som två elever ef-
ter rullande schema tilldelas att ta hand om i en hel vecka. Det första är 
almanacksläsningen som sker varje dag i anslutning till morgonsamlingen. 
Klassen talar om denna aktivitet som ”läsa almanackan” men den innefat-
tar också att informera om dagens lunch och att läsa upp schemat för dagen 
som finns uppsatt på väggen bredvid tavlan i klassrummet. Det andra är att 
vara bordsvärd som innebär att ansvara för framdukning och avdukning av 
lunchmåltiden (som äts i klassrummet). Det tredje är att vara klassvärd som 
innefattar enklare städuppgifter och att assistera läraren under lektionstid 
(t.ex. dela ut och samla in texter, uppgifter och böcker ).  

Ämnena för tre andra skrivuppgifter är olika aktiviteter i och utanför 
klassrummet: pulkaåkning på rasten, tyst läsning och klassråd. Ämnet för 
den sista skrivuppgiften rör rutiner för hur eleverna får använda sina indi-
viduella vattenflaskor i klassrummet. Skrivuppgifterna diskuteras inte när-
mare utan eleverna lämnas i ett inledande skrivskede att på egen hand för-
söka ge de nämnda ämnena ett innehåll.  
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Under skrivandet av grupptexterna sitter eleverna i sina grupper vid olika 
arbetsplatser i klassrummet eller i mindre grupprum och Karin går runt och 
handleder där det behövs. När väl elevgrupperna kommit en bit på väg med 
sina texter visar det sig att flera grupper inte verkar ha innehållet helt klart 
för sig för de texter som läraren föreställer sig. Detta leder till att innehålls-
frågor blir det primära i flera av de samtal mellan Karin och elevgrupperna 
som jag observerar och dokumenterar under skrivarbetet. Ett exempel på 
ett sådant samtal ges i exempel 7.11. Elevgruppen har fått i uppgift att 
skriva om den tidigare nämnda aktiviteten ”tyst läsning” och tycker sig nu 
vara färdiga med sin text. I exempel 7.10 visas hur texten i detta skede ser 
ut. 

Exempel 7.10 Elevtext om tyst läsning. 

Texten behandlar, i numrerad punktform med uppmaningar i imperativ, 
inledningsvis vad som ska göras innan själva läsningen kan ta vid: man ska 
gå till sitt skåp (punkt 1), plocka fram läseboken och en blå skrivbok (punkt 
2) och gå till sin arbetsplats (punkt 3). Därefter behandlas sådant som rör
själva läsningen: att man ska öppna boken, börja läsa, vara tyst, ge andra
arbetsro och koncentrera sig. Att denna senare del av texten utgör en egen
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innehållsligt sammanhållen del markeras i texten på två sätt. För det första 
genom att den behandlas under en och samma punkt (4). Att detta inte tycks 
ha varit en självklarhet under hela skrivprocessen vittnar de utsuddade siff-
rorna framför varje uppmaning om. För det andra har denna textdel också 
ramats in och på så sätt avgränsats från den övriga texten (Björkvall 
2009:106). En tolkning är att eleverna, genom att rama in denna del av 
texten, uppfattat det som rör själva läsningen som det centrala innehållet 
för den textuppgift de tilldelats.  

Efter att en av eleverna fått läsa upp texten för Karin inleds det samtal 
som visas i exempel 7.11.  
 
 

1 L: Om man inte vet vad orden betyder, vad ska man göra  
2   då? Bara sätta sig och fortsätta? 
3 A: Skriva upp (ordet). 
4 L: Är det det ni gör? 
5 A: Nej. 
6 L: Man ska skriva upp orden i boken. Och så har du frågat Zara  
7   och så har hon berättat vad ordet betyder. Vad är meningen att  
8   ni ska göra då? 
9 A: Skriva vad ordet betyder. 
10 L: Ja, skriv vad ordet betyder i den blå skrivboken.  Och  
11   sen undrar jag, vad händer när man har läst ut boken?  
12 H: Skriv vad du tycker om boken […] 

Exempel 7.11 Förankringssamtal under pågående instruktionsskrivande.  

Av samtalet framgår att texten ska utgöra en mer fullständig beskrivning av 
hur klassrumsaktiviteten tyst läsning förväntas gå till i det aktuella klass-
rummet. För att leda eleverna framåt mot en sådan mer fullständig lösning 
av uppgiften används här ett för klassrumssamtal typiskt samtalsmönster 
där Karin ställer frågor med givna svar (rad 1-2, 6-8, 10-11) som eleverna 
levererar (rad 3, 5, 9, 12) och som Karin sedan evaluerar eller följer upp 
(rad 4, 6, 10)37. Med hjälp av frågorna påminns elevgruppen, liksom Chabo 

                                                      
37 Samtalsmönstret benämns IRE eller IRU vilka står för lärarens Initiativ – elevernas 
Respons – lärarens Evaluering/Uppföljning (Sinclair & Coulthard 1975, Mehan 
1979).  
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i samtalsexempel 7.9, att till aktiviteten inte enbart hör att läsa under tyst-
nad. Man ska också under läsningens gång skriva upp ord man inte förstår 
i ett skrivhäfte, fråga andra vad orden betyder och i skrivhäftet förklara vad 
orden betyder. Efter avslutad läsning ska dessutom läsningen redovisas 
skriftligt i form av ett värderande omdöme. Exemplet visar, liksom samtalet 
i exempel 7.9, att det tycks råda oklarhet hos eleverna vad gäller de grupp-
skrivna texternas innehåll. Av båda exemplen framgår dock att eleverna 
tycks vara väl medvetna om vad som hör till den aktuella läsaktiviteten. 
Detta blir tydligt i det att eleverna ändå lyckas ge de svar som Karins efter-
frågar. Problemet tycks snarare handla om att det råder en oklarhet vad 
gäller texternas funktion, att texterna ska redogöra för hur läsaktiviteten i 
sin helhet förväntas gå till. 

7.2.4 Förankring – instruktionsskrivande som disciplineringsprojekt 
Under de samtal som förs under skrivförloppets skrivfokuserade delar blir 
det tydligt hur skrivandet leder till att eleverna hamnar i dubbla roller. De 
är på en och samma gång texternas avsändare och mottagare. För de aktu-
ella skrivuppgifter som eleverna här engageras i innebär det mer exakt att 
eleverna, genom de texter som skrivs, förväntas uppmana andra att handla 
på ett visst sätt i samband med olika aktiviteter och rutiner knutna till skol-
vardagen. Eleverna är samtidigt de uppmanade som förväntas utföra hand-
lingarna i de texter som skrivs. Denna dubbelhet yttrar sig som ett återkom-
mande inslag i de förankringssamtal som förs under skrivförloppets skriv-
fokuserade delar. I det följande åskådliggörs detta med exempel hämtade 
från samskrivningen (under skrivförloppets mittdel) och gruppskrivandets 
uppföljning (under skrivförloppets avslutning). 

Som tidigare nämnts skriver klassen en gemensam text under Karins led-
ning innan gruppskrivandet tar vid. Den färdiga texten på tavlan visas i sin 
helhet i exempel 7.12.  

Hur man skär upp en frukt 

1. Hämta din frukt och gå till diskbänken.
2. Ta upp kniven ur andra lådan.
3. Lägg frukten på diskbänken och skär upp den.
4. Kasta skalet i kompostpåsen.
5. Diska kniven och torka av diskbänken.
6. Gå till din plats och ät upp frukten.

Exempel 7.12 Gemensamt skriven instruktion på tavlan. 
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Den text som gemensamt skrivs på tavlan är som tidigare nämnts enligt 
Karin tänkt att fungera som modell för de elevskrivna texterna. I viss mån 
kan man därmed säga att det under samskrivningen sker ett arbete med 
förebild. Texternas form diskuteras däremot inte i det samtal som pågår 
under samskrivningen utan det är snarare själva innehållet som här kommer 
i fokus.  

Klasstexten i exempel 7.12 beskriver den procedur som startar vid att 
man som elev i det aktuella klassrummet vill äta en frukt till att frukten ska 
ätas. Det är alltså vad som ingår i denna procedur som helklassamtalet hu-
vudsakligen fokuserar under samskrivningen. Liksom vid skrivandet av 
grupptexterna (avsnitt 7.2.3) framstår dock textens syfte inledningsvis som 
oklar för eleverna. Till syftesoklarheten bidrar inte minst rubriken, ”Hur 
man skär upp en frukt”, som Karin skrivit på tavlan innan själva samskriv-
ningen sätts igång. Rubriken skapar förväntningar om en text som steg för 
steg vägleder läsaren i hur man skär upp en frukt. Också hur Karin väljer 
att inleda samskrivningen leder in eleverna mot detta spår snarare än till 
den text som Karin verkar föreställa sig.   

Samskrivningen inleds med att Karin ramar in skrivaktiviteten i en hypo-
tetisk situation med en ny elev i klassen som läsare av texten: ”Om vi skulle 
skriva en instruktion till någon som har kommit ny till vår klass och inte 
vet alls, hur skulle vi då göra?” I försök att få igång skrivandet frågar Karin 
”hur skulle vi skriva en instruktion till den, hur den skulle skära upp en 
apelsin? Här är alltså frågan inriktad mot hur man går tillväga vid skärandet 
av den nämnda frukten. Som svar på den frågan säger exempelvis Jamal 
naturligt nog att ”man kan skära på olika sätt, man kan skära på mitten”. 
Efter ett par ytterligare försök att leda in eleverna på det spår som hon har 
tänkt sig väljer Karin att använda eleven Enja, som sitter vid sin bänk med 
en uppskuren mandarin, som resurs för att komma vidare. Hur detta går 
till visas i samtalsutdraget i exempel 7.13. 

1. L:  Vad gjorde du nu Enja när du skulle skära upp din
2. mandarin? Vad gjorde du först? Du började med att fråga
3. mig. Vad gjorde du efter det Enja?
4. E:   Hämtade kniven.
5. L:  Började du med och hämta kniven eller vad började du med
6. att hämta?
7. E:   Eh jag öppnade-
8. L:   När du satt här såg inte jag nån mandarin. Vad var det



170 DAROON YASSIN FALK  Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 

9. första du gjorde?
10. E:  Gick till väskan och hämtade den.
11. ((L nickar och skriver Hämta din frukt på tavlan))
12. L:   Hämta din frukt. Vad gjorde du sen Enja?
13. E:   Eh, gick och skärde den.
14. L:  Vart nånstans gick du?
15. E:  Till
16. ?: köket ((viskar)) 
17. E:   Alltså köket.
18. L:  Ja, till köket. Hämta din apelsin och gå- då kan man ju
19. tänka sig kanske att det är köket där borta där Siv
20. ((matpersonal)) står. Vad brukar vi säga om det där ((pekar
21. mot en diskbänk längst bak i klassrummet))
22. E:   Eh matbord.
23. L:   Vi brukar säga matbordet ja. Och vad är det man går till
24. egentligen? Alex?
25. A:  Diskbänken
26. L:   Diskbänken. Hämta din frukt och gå till diskbänken.

Exempel 7.13. Förankringssamtal under samskrivning I. 

Genom att lämna hur-frågorna om fruktskärandet leder istället Karin sam-
skrivningen framåt med hjälp av olika vad-frågor till Enja. Av samtalet 
framgår att den text som skrivs är tänkt att rekonstruera den procedur som 
leder fram till att frukten ska ätas. Alla delar i denna procedur ska skrivas 
ut, även sådan information som inte har med själva fruktskärandet att göra. 
Detta förklarar varför Enja inledningsvis får svårt att inledningsvis leverera 
det svar som Karin förväntar sig på frågan ”vad gjorde du först?” (rad 2). 
Av det som utspelar sig på rad 8-12 framgår att det svar som Karin efterlyser 
är uppmaningen om att hämta frukten. Enjas svar ”hämtade kniven” (rad 
4) visar att hon istället är orienterad mot själva fruktskärandet och att hon
tycks se informationen om att man ska hämta frukten som underförstådd.
Genom att svara ”gick och skärde den” (rad 13) på Karins nästa fråga ”Vad
gjorde du sen Enja?” (rad 12) visar sig Enja återigen vara inriktad mot själva
skärandet av frukten snarare än handlingen ”gå till diskbänken” som är det
svar som Karin här eftersöker.

I en senare sekvens från samma samtal, varifrån exempel 7.14 är hämtat, 
har textskrivandet framskridit något. Karin läser först upp den hittills 
skrivna texten på tavlan för att sedan fråga om procedurens nästa steg: 



DAROON YASSIN FALK  Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 
 

171 
  
 

 
 

1. L: Hur man skär upp en frukt. Ett, hämta din frukt och gå till  
2.   diskbänken. Två, ta upp kniven ur andra lådan. Tre, lägg frukten  
3.   på diskbänken och skär upp den. Fyra, vad ska ni göra då?  
4.   Melina? 
5. M: Äta upp den. 
6. L:      Äta upp den, ah, kan ju vara ett hett tips. Jag skulle ju vilja  
7.   att det hände nånting innan du åt upp frukten, vilket jag vet  
8.   inte händer så ofta har jag upptäckt. Vad är det jag vill att  
9.   ni ska göra innan ni bör äta. Vad tror du, Irina? 
10. I:  Eh, kasta skräpet. 
11. E:  Hämta komposten. 
12. L:  Var ska man kasta skräpet då, Irina?  
13. I:  I papperskorgen. 
14. L:  Om det är fruktskal och sånt, var lägger vi det? 
15. S:  Komposten. 
16. L:  ((nickar och skriver kasta skalet i kompostpåsen på   
17.   tavlan))  
 

Exempel 7.14 Förankringssamtal under samskrivning II. 

Samtalsutdraget i exempel 7.14 rör till stor del ett disciplineringsprojekt där 
Karin slår fast hur eleverna ska uppföra sig i samband med fruktätande i 
klassrummet. Som svar på Karins fråga om vad som är procedurens nästa 
steg (rad 3) föreslår Melina att frukten ska ätas (rad 5). Karin har dock en 
annan förväntning på vad eleverna ska göra innan de får äta sin frukt vilket 
framgår av hennes yttrande i den tur som följer: ”Jag skulle ju vilja att det 
hände nånting innan du åt upp frukten” (rad 6–7). Av det fortsatta samtalet 
framgår att detta ”nånting” är att fruktskalet ska slängas i komposten, vil-
ket också blir textens nästa uppmaning. I samma tur påpekar Karin också 
att detta är något som eleverna ofta inte gör, ”vilket jag vet inte händer så 
ofta har jag upptäckt” (rad 7–8), och därigenom lyfts ett oönskat beteende 
hos eleverna fram kopplat till fruktätande i klassrummet. Elevernas roll un-
der samskrivningen framstår som dubbel. Eleverna förväntas bidra med 
uppmaningar som anger hur man ska handla och bete sig i samband med 
att frukt äts i klassrummet. Samtidigt blir eleverna själva de som påminns 
om vad de förväntas göra och hur de ska bete sig. Genom de slutna frågor 
med givna svar som Karin ställer på raderna 8-9, 12 och 14 initierar hon ett 
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disciplineringsprojekt (”Vad är det jag vill att ni ska göra innan ni bör äta?, 
”Var ska man kasta skräpet?”, ”Och om det är fruktskal och sånt, var läg-
ger vi det?”) som blir fulländat med det svar som eleverna levererar (”Eh, 
kasta skräpet”, ”I papperskorgen”, ”Komposten”).  

Det disciplinerande inslaget i skrivandet framträder också i samtalsutdra-
get i exempel 7.15, som är hämtat från uppföljningen av grupptexterna. 
Som tidigare nämnts följs grupptexterna upp med en responsaktivitet i hel-
klass. Varje elevgrupp får här läsa upp sin text för övriga klasskamrater, 
vilka i sin tur förväntas kommentera texten. Karin säger inledningsvis att 
responsen kan gälla både ”sånt man tycker är bra” och ”sånt man kan göra 
bättre”. Hon säger också att eleverna ska lyssna noga på den upplästa in-
struktionen och ställa sig frågorna ”stämmer den eller är det nånting som 
saknas?”. 

Den text som diskuteras i samtalet handlar om elevernas individuella vat-
tenflaskor. Samtalet inleds med att en av gruppmedlemmarna, Erik, läser 
upp texten och därefter tar samtalet om texten vid: 
 
 
 

1 E:  Hur man använder vattenflaskor. Ta din vattenflaska från din  
2   hylla. Gå till diskbänken i tamburen och fyll på vattenflaskan.  
3   Gå till klassrummet och drick om du känner för det. När dagen  
4   är slut går du till diskbänken i tamburen och tömmer din vatten 
5   flaska.  
6 L: Mh, nåt ni- Clara, vad säger du? 
7 C: Tycker det är såhär lite för många du du du du du eller gå  
8   gå du vet såhär. 
9 L: Det var lite mycket, okej.  
10 C: Ah 
11 L: Ni skulle titta lite på språket, okej. Nåt annat som ni tän- 
12   ker på? Daniel, du kom på nåt? 
13 D: Mh, gå gå gå gå. 
14 L: Mh, fast det är ändå det man ska göra […]. Men jag sak- 
15   nar nånting. Om det kommer en ny elev till oss, då kanske  
16   den tror att det här kan man göra precis när man känner  
17   för det. Då har lektionen börjat och nu kommer den där  
18   nya på att ”oj vad törstig jag var, hur var det man skulle  
19   göra? Ja just det, jag går ut och tar min vattenflaska från  
20   hyllan och så fyller jag på”. 
21   ((Flera elever räcker ivrigt upp händerna)) 
22 L: Oj oj oj och så får hon skäll av fröken här. Vad säger  
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23  Tina? 
24 T: Man ska- man ska fylla på flaskan när man kommer in 
25  från rasten. 
26 L: ((nickar)) Eller? 
27 T:  Eller när man börjar skolan. 
28 L: Ja, och då måste det stå med eller hur? När man får göra 
29 det här. 

Exempel 7.15 Förankringssamtal under gruppskrivandets uppföljning. 

Den upplästa textens funktion är som framgår av samtalet att reglera hur 
man får använda vattenflaskan i klassrummet. Den text som Erik inled-
ningsvis läser upp (rad 1–5) tar med avseende på detta upp var man ska 
fylla på vattenflaskan (”Gå till diskbänken i tamburen och fyll på vatten-
flaskan”). Här står också att man får dricka i klassrummet när man vill 
(”Gå till klassrummet och drick om du känner för det”). Den upplästa tex-
ten avslutas med anvisningen om att man mot slutet av skoldagen ska 
tömma vattenflaskan i diskbänken i tamburen (”När dagen är slut går du 
till diskbänken tamburen och tömmer din vattenflaska”) 

Efter att ett par elever getts möjlighet att kommentera texten och påpeka 
vad de upplever som språkliga upprepningar i texten (”du du du du, du”, 
rad 7, och ”gå gå gå”, rad 13) leder Karin in samtalet mot textens innehåll 
och det faktum att det i texten saknas information som talar om när vatten-
flaskan får fyllas på. Detta gör Karin genom att måla upp ett tänkt scenario 
med en ny elev i klassen som fyller på sin flaska under lektionstid och på så 
vis bryter mot reglerna (rad 15-20). Hon fortsätter därefter med att berätta 
hur detta leder till sanktion i form av en utskällning från läraren (”oj oj oj 
och så får hon skäll av fröken här”, rad 22). Flera elever räcker då ivrigt 
upp händerna och Tina, som får ordet, säger att vattenflaskan ska fyllas på 
i samband med rasten eller vid skoldagens början (rad 24–25, 27). Samtals-
sekvensen slutar med att Karin konstaterar att denna information också 
måste stå med i texten (rad 28–29) vilket också blir den kommentar som 
elevgruppen får med sig inför skrivandet av slutversionen.  

Det hela fungerar som en sorts påminnelse om vad som gäller vid påfyll-
ning av vattenflaskorna, en påminnelse som eleverna själva på Karins ini-
tiativ är med och bidrar till. Det faktum att flera elever, inklusive ett par av 
skribenterna till den upplästa texten, under Karins scenariobeskrivning 
räcker upp handen tyder på att de är väl medvetna om denna regel. De tycks 
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däremot ha svårare att själva på egen hand inta rollen som den som påmin-
ner andra om regler. Till Karins beskrivning av den törstiga eleven som bry-
ter mot den aktuella regeln tycks de däremot kunna relatera. Beskrivningen 
aktualiserar en erfarenhetsvärld sett ur elevernas perspektiv vilket verkar bli 
ett stöd för dem att bidra med det svar som Karin är ute efter i samtalet. 
Eleverna verkar alltså vara mer vana vid att följa klassrummets regler, och 
sannolikt har de också erfarenheter av att bli påminda om dem. Skrivupp-
giften, och responsuppgiften, kräver dock att eleverna intar den roll som 
förknippas med läraren, nämligen att vara den som påminner om regler, 
disciplinerar och på så vis bidra till att upprätthålla klassrummets regelverk.  
 

7.3 Analys av elevernas instruktioner 
Analysen av elevtexterna tar fasta på texternas funktion och utgår från tex-
taktiviteter. Särskilt centrala för analysen blir textaktiviteterna instruktion 
och beskrivning. I beskrivningen av textaktiviteterna använder jag mig av 
Holmberg (2006:133, se också avsnitt 4.2.1). En beskrivning är uppbyggd 
av steget heltema följt av deltema. En instruktion byggs upp av stegen mål, 
följt av de handlingar som leder fram till målet, och resultat där målet kom-
menteras.  

I analysen kommer jag också studera hur textaktiviteterna realiseras 
språkligt. Som beskrivits i avsnitt 4.2.1 anger bland annat Ledin (2000:72–
77) typiska språkdrag för olika textaktiviteter. De språkliga drag som Ledin 
(2000:73) lyfter fram för en beskrivning är påståendesatser, relationella 
processer med verb som är och har, presens som huvudtempus samt gene-
risk referens. Ett typiskt drag för en instruktion är enligt Ledin (2000:77) 
handlingsverb (i imperativ, passiv eller aktiv form med man som subjekt) 
som har läsaren som underförstådd eller utsatt agent. De språkdrag som här 
beskrivits ska alltså betraktas som typiska realiseringar av den beskrivande 
respektive instruerande textaktiviteten. Det innebär att andra realiseringar 
är fullt möjliga. Exempelvis kan en instruerande text realiseras med en mer 
beskrivande framställningsform (jfr Virtanen 1992:303).   

Skrivprojektet resulterade i 7 gruppskrivna texter. I följande avsnitt pre-
senterar jag analysen av fyra av de sju gruppskrivna texterna, vilka fångar 
variationer i materialet som helhet. 
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7.3.1 Textaktiviteter i fyra elevtexter 
Den förebild vad gäller makrostruktur som lyfts fram i undervisningen för 
de skrivna texterna är den som kännetecknar textaktiviteten instruktion. 
Förebilden är alltså en text där ett antal handlingar förtecknas i tidsföljd 
och som leder fram till ett bestämt mål (t.ex. ett färdigvikt bokmärke, en 
färdig kaka osv.). Analysen visar dock att de flesta texter på ett övergri-
pande plan snarare är utformade som beskrivningar. Endast i en elevtext är 
den instruerande textaktiviteten mer framträdande. Denna text visas i ex-
empel 7.16 och analysen av textens textaktiviteter visas i tabell 7.2.  

Exempel 7.16 Texten ”Instruktion till bordsvärdar”. 
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Tabell 7.2. Textaktiviteter i texten ”Instruktion till bordsvärdar”. 

 
 
Texten Instruktion till bordsvärdar, i exempel 7.16 och tabell 7.2, kan be-
skrivas som en arbetsbeskrivning, och beskrivning är alltså den textaktivitet 
som fungerar globalt strukturerande i texten som helhet. Detta innebär att 

TEXTAKTIVITET 
steg 

Text 

BESKRIVNING  
heltema 

 
(Bordsvärdsansvar) 

deltema:  
tömning av 
diskvagn 

 

INSTRUKT-
ION 
handlingar 

1. Hemta mat vagnen på morgonen. 
2. Sortera alla besticken i besticklådan. 
3. Ta tallrikarna och glasen och lägg in de i skåpet. Kör till-
baka vagnen. 
 

deltema: fram-
dukning och 
städförbere-
delser 

INSTRUKT-
ION 
handlingar  

4. 10.45 Ställ ut besticklådan, servetter och mackor på halv-
cirkelbordet. Ta tallrikarna och ställ dom på runda bordet. 
5. Ta glas och vatten och ställ de på borden. 6. Ta trashinken 
fyll den med varmt vatten och lite diskmedel, ta trasorna och 
lägg in de i trashinken och ställ den på flourbordet. 7. Ta 
bestick hinken och hell varmt vatten i bestick hinken och ta 
den och ställ den på diskbänken. 8. Hämta matvagnen från 
köket 9. Ställ maten och grönsakerna på runda bordet. 10. 
Ställ ut mjölken på borden. Ställ smöret på halvcirkelbordet. 
11. Presentera maten 
 

deltema: 
avdukning och 
städning 
 

INSTRUKT-
ION 
handlingar  

12. Klockan 11.30 ta bort maten och grönsakerna från 
runda bordet. Ta bort smör, mackor och servetter från halv-
cirkelbordet. Ta bort mjölk, vatten och glasen från borden. 
Töm kannorna i diskhon och ställ kannorna i diskstället. 
Torka av alla använda bord.  13. Ställ bestickhinken på vag-
nen. Töm slasken och ställ kompostpåsen på vagnen. Torka 
av diskbänken. 14. Ta trashinken skölj ur trasorna och lägg 
dom på elementet. Häll ut vattnet ur trashinken och ställ den 
under diskbänken.15. Kör ut vagnen till köket 16. Gå ut på 
rast. 
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texten som helhet byggs upp av stegen heltema och delteman. Det övergri-
pande temat för texten, som skulle kunna formuleras som ”Bordsvärdsan-
svar”, finns dock inte explicit utsatt i texten, utan underförstås genom de 
olika delteman som bygger upp texthelheten. Deltemana rör olika delar av 
bordsvärdssansvaret: tömning av diskvagn, framdukning och städförbere-
delser samt avdukning och städning. De olika deltemana iscensätts genom 
instruktionens centrala textsteg handlingar, genom vilket texten får en tyd-
ligt instruerande funktion. Deltemana fungerar som mål i de instruerande 
sekvenserna (en tömd diskvagn, ett framdukat bord, ett avdukat bord). De 
olika handlingsmomenten är dock inte alltid kronologiskt ordnade efter den 
ordning som momenten nödvändigtvis måste utföras. Undantag finns dock 
i de olika handlingsstegen, där det som kommer först i dem eller sist i dem 
också ska utföras först eller sist. Exempelvis behöver diskvagnen med den 
rena disken hämtas innan disken kan plockas in i skåpen, och först efter 
detta kan vagnen köras tillbaka (punkt 1-3). Däremot har det mindre bety-
delse för målet att få till ett framdukat bord och förbereda för städning om 
exempelvis bestick, tallrikar, glas etc. (punkt 4-5) ställs fram efter det att 
bestickhinken och trashinken fyllts med vatten (punkt 6–7). Trots att upp-
räkningen av de specifika handlingsmomenten sker i numrerad listform be-
tecknar alltså inte alltid siffrorna handlingar som ska utföras i en viss tids-
följd. 

Språkligt synliggörs den instruerande textaktiviteten genom uppmanings-
satser där verbet står i imperativ. Som läsare identifierar man sig alltså som 
utförare av handlingen, dvs. som handlingens tänkta agent (Ledin 2000:77), 
i det här fallet som bordsvärd. Det texten alltså gör i sin helhet är att besk-
riva de delar som ingår i bordsansvaret. De olika delarna kommer till ut-
tryck genom den instruerande textaktivitetens steg handlingar, som leder till 
olika mål (en tömd diskvagn, dukade bord samt ett avdukade och städade 
bord).  

Övriga elevtexter har analyserats som beskrivningar. Ett första exempel 
på en sådan text är texten Instruktion för klassrumsansvariga, som visas i 
exempel 7.17.  
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Exempel 7.17 Texten ”Instruktion för klassrumsansvariga”. 

Texten Instruktion för klassrumsansvariga i exempel 7.17 är en arbetsbe-
skrivning för de som under skoldagen har klassrumsansvar. Den kan besk-
rivas som en slags check- eller kom-ihåg-lista som förtecknar olika uppgifter 
som kommer med klassrumsansvaret. Med textaktivitetstermer är texten en 
beskrivning som byggs upp efter stegen heltema och deltema. Heltemat, som 
här är klassrumsansvar, kommer till viss del också till uttryck i rubriken 
genom klassrumsansvariga. Deltemana, som utgörs av de angivna uppgif-
terna, är tidsmässigt tematiserade genom att knytas till olika delar av dagen. 
Under skoldagen ska man assistera läraren genom att dela ut häften i klas-
sen (punkt 1). Även handlingen vid punkt 7 ska utföras under skoldagen, i 
anslutning till förmiddagsrasten, även om den är ordnad under rubriken 
Efter skoldagen. Efter skoldagen ingår olika städuppgifter, t.ex. att se om 
blommorna behöver vatten, sopa golv och städa bokhyllan, och att kryssa 
dagens datum på almanackan. Handlingen som beskrivs i den sista punkten, 
Gå hem!!!, markerar att rutinen är genomförd, förutsatt att handlingarna i 
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de ovanstående punkterna är genomförda. Från punkt 2 till och med 8 i 
listan betecknas alltså uppgifter som inte nödvändigtvis behöver utföras i 
den ordning som numreringen indikerar, utan snarare samlas här de olika 
uppgifter som hör till klassrumsansvaret efter att skoldagen avslutats (med 
undantag för handlingen vid punkt 7, se ovan).  

I texten blandas verbformerna mellan infinitiv (hjälpa vuxen, göra ord-
ning bokhyllan), och imperativ (känn efter), där den underförstådda agen-
ten är läsaren (Ledin 2000:77). Handlingsverben titta, kolla, sopa, ta, kryssa 
och gå, som ju alla har samma form i både infinitiv och imperativ, öppnar 
dock för både en mer orienterande läsning och en mer anvisande där läsaren 
är den underförstådda agenten. 

Ett annat exempel på en beskrivande instruktion är texten Hur man an-
vänder vattenflaskor, som visas i exempel 7.18.  

Exempel 7.18 Texten ”Hur man använder vattenflaskor” 

Inte heller i denna text anges handlingar som leder fram till ett bestämt mål 
utan det texten snarare gör är att beskriva vad man får eller bör göra i sam-
band med vattenflaskanvändningen i klassrummet. De sätt på vilket texten 
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är strukturerad med handlingar realiserade genom uppmaningssatser i num-
merföljd, ger intrycket av att det rör sig om en instruerande sekvens. Så är 
dock inte fallet. Texten listar regler kopplade till vattenflaskanvändningen. 
Med textaktivitetstermer utgör också denna text en beskrivning uppbyggd 
av stegen heltema, som kommer till uttryck i textens rubrik, Hur man an-
vänder vattenflaskor, och olika delteman som framträder genom de numre-
rade uppmaningssatserna. Deltemana anger när vattenflaskan får fyllas på 
(när du kommit till skolan eller efter rasten, punkt 1–2), var den ska fyllas 
på (vid diskbänken i tamburen, punkt 3), var den fyllda vattenflaskan ska 
placeras (på din plats, punkt 4), när man får dricka (när man känner för 
det, punkt 5), och var vattenflaskan ska tömmas och sedan slutligen place-
ras vid dagens slut (i tamburen och på hyllan, punkt 6–7). Uppmaningssat-
serna med verb i imperativ och påståendesatserna med verb i presens och 
med ett utsatt du gör att agenten tydligt identifieras med läsaren (Ledin 
2000:77).  

Ett sista exempel ges i 7.19, där texten Instruktion för klassråd visas. 

Exempel 7.19 Texten ”Instruktion för klassråd”
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Texten behandlar aktiviteten klassråd. Också denna text kan tänkas fun-
gera vägledande för en elev som är obekant med denna klassrumspraktik, 
då den på ett övergripande plan beskriver och ger information om klass-
rådsaktiviteten. Med textaktivitetstermer är texten i sin helhet alltså en be-
skrivning med heltemat klassråd, som också här ingår som en del i textens 
rubrik. Det texten gör är att redogöra för olika aspekter knutna till helte-
mat. Dessa är: klassrådets förberedelser (sitta på sin plats och invänta en 
vuxen, punkt 1-2), själva genomförandet (punkt 3), information om när och 
hur ofta klassen har klassråd och information om när man får skriva upp 
förslag på diskussionspunkter att avhandla under mötet. Den sistnämnda 
informationen ges i ett eget stycke, som genom ett ökat avstånd och genom 
att kursiv stil används blir delvis avskilt från listtexten ovanför.  

Valet av språklig realisering för olika delar av texten är intressant. Här 
finns en potentiell dubbeltydighet med avseende på texthelhetens kommu-
nikativa syfte. Texten inleds med två uppmaningssatser med pronomenet 
er. Denna del av texten får på så vis en mer anvisade funktion där läsaren 
tydligt görs till handlingens agent. Därefter övergår texten till beskrivande 
text med påståendesatser med verb i presens (Vi lottar, sekreteraren sätter 
sig). I denna del av texten används även vi (Vi väljer, Vi lottar) som givetvis 
också kan tänkas inkludera läsaren. Men här blir läsaren inte på samma sätt 
tvungen att tänka sig in i rollen av att själv handla, utan här ges snarare 
också möjlighet att läsa för att informeras om hur ett klassråd i det aktuella 
klassrummet går till.  

7.4 Sammanfattande diskussion 
Arbetet med instruktioner motiverades med Karins ambition att följa kurs-
planen, och vad denna särskilt säger om att elever förväntas behärska att 
skriva instruerande text. Karins intention med arbetet var också att skrivan-
det inte endast skulle bli en övning, utan att texterna skulle ingå i ett funkt-
ionellt sammanhang. Med Karins vällovliga strävan att implementera styr-
dokumenten i undervisningen och samtidigt skapa ett sammanhang där 
skrivandet fyller en funktion, följer som visats ett antal problem.  

En komplikation som uppstår under skrivförloppet rör kopplingen mel-
lan texternas form och funktion. För Karins del tycks arbetet med den skriv-
uppgift hon planerat för, åtminstone inledningsvis, innebära att eleverna 
förväntas engagera sig i textaktiviteten instruktion; en textaktivitet där 
handlingar (genom handlingsverb i imperativform) förtecknas i tidsföljd, 
och där dessa handlingar leder fram till ett bestämt mål. De aktiviteter som 
pågår under skrivförloppets inledande del har en tydlig inriktning mot att 
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tydliggöra den instruerande textaktivitetens syfte, och att erbjuda eleverna 
förebilder för instruktionens makrostruktur. För flertalet av de texter som 
eleverna sedan skriver blir denna textaktivitet dock inte funktionell. Som 
elevtextanalysen visat är texterna snarare beskrivningar över rutiner och 
regler knutna till klassrumspraktiken, än instruktioner.  

En annan komplikation som uppstår under skrivförloppet rör skrivupp-
giftens innehåll och dess mottagare. Som skrivuppgiften är utformad upp-
står, ur ett elevperspektiv, en paradox. Eleverna förväntas genom de texter 
som de skriver uppmana till handling och påminna om skolans rutiner och 
regler. Samtidigt är eleverna själva de som uppmanas att följa anvisningarna 
i de texter som skrivs. De skrivuppgifter som eleverna engageras i förutsätter 
en expertroll, samtidigt som denna expertroll inte erbjuds. Eleverna förvän-
tas inta en expertroll (dvs. ha kunskap om själva innehållet i det som ska 
skrivas), men som visats i analysen är det läraren som äger innehållet till de 
texter som ska skrivas. Innehållet för de skrivna texterna, rutiner och regler 
kopplat till olika skolaktiviteter, har eleverna praktisk erfarenhet av. Att 
däremot tala om dessa regler och rutiner, eller snarare mediera dem i skrift, 
visar sig vara mer främmande för dem. 

En fråga som också inställer sig utifrån det skrivförlopp som analyserats 
i detta kapitel är vad som är skrivprojektets huvudsakliga mål. Är det att 
låta eleverna öva sig i en viss textaktivitet? Eller är det att förbättra elever-
nas kompetens i att t.ex. delta i ett klassråd, ta ansvar för olika områden 
och följa olika regler och rutiner? Skrivprojektets mål framträder som tude-
lat. Flera av de gemensamma textsamtal som förs i klassrummet är inriktade 
mot att påminna om att skolan har ett fast regelverk som eleverna har att 
rätta sig efter, och skrivprojektet används på så vis också för att göra detta 
regelverk tydligt. Parallellt med skrivutvecklingsdiskursen löper alltså en di-
sciplineringsdiskurs, och skrivundervisningen används på så vis för två olika 
syften. 
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8 Faktatexter 
Faktatextprojektet är ett mer omfattande skrivprojekt jämfört med de öv-
riga som ingår i undersökningen. Eleverna arbetar här med två faktatexter, 
där den ena skrivs i grupp och den andra individuellt. De gruppskrivna tex-
terna ingår som en del i ett temaarbete om dinosaurier, ett ämnesområde 
som enligt Karin var mycket efterlängtat av klassens elever. Dinosauriete-
mat genomsyrar även matematikundervisningen under denna period där 
klassen utifrån samma tema arbetade med olika begrepp för längd och vikt. 
De individuellt skrivna texterna handlar om olika självvalda djur.  Arbetet 
med de två texterna löper i följd och följer i stort ett liknande upplägg. 

I ett samtal med mig inför skrivprojektet berättar Karin om de två mål 
som hon har för faktatextprojektet. Det ena är kopplat till skrivande och 
handlar om att eleverna ska ”kunna skriva en egen faktatext”. Det andra 
handlar mer specifikt om läsning och om att eleverna ska ”kunna läsa och 
förstå faktatexter”. Dessa två mål hänger dock samman, menar Karin. Att 
skriva en faktatext bygger ju på att eleverna också förstår de faktatexter 
som bildar utgångspunkt för skrivandet. Under samma samtal berättar Ka-
rin också att hon låtit sig inspireras av Pauline Gibbons bok Stärk språket 
stärk lärandet (2006) som presenterar sätt att arbeta med utgångspunkt i 
den genrepedagogiska modellen (se t.ex. avsnitt 2.2.4). Hon berättar att 
detta för det planerade skrivprojektets del bland annat inneburit att hon 
valt att lägga upp skrivundervisningen utifrån att eleverna inledningsvis ska 
få arbeta tillsammans, både i helklass och i grupp, för att senare arbeta in-
dividuellt. Att eleverna ska få bearbeta och diskutera både texters innehåll 
och strukturer är också något som hon tagit fasta på utifrån boken.  

I avsnitt 8.1 redogör jag för skrivförloppets aktivitetskedja. I det avsnitt 
som följer (8.2) ges en närmare beskrivning av de lärandestöd som eleverna 
erbjuds genom olika textsamtal. Därefter, i avsnitt 8.3, följer en analys av 
elevtexternas inre struktur. Kapitlet avslutas med en sammanfattande dis-
kussion (8.4).  

8.1 Skrivförloppets aktivitetskedja 
Skrivförloppet pågår under 16 lektioner och sträcker sig över en period på 
åtta veckor. Under skrivförloppets inledande del arbetar klassen dels med 
den typ av text som är i fokus under skrivprojektet, dels det specifika äm-
nesområde, dinosaurier, som genomsyrar arbetet under den mittdel som föl-
jer. Skrivförloppets mittdel har den gruppskrivna faktatexten med dinosau-
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rietema som slutmål och det arbete som sker under skrivförloppets avslut-
ning leder fram till den individuellt skrivna faktatexten om djur. Den akti-
vitetskedja som bygger upp skrivförloppets olika delar framgår av tabell 
8.1.   
  

Tabell 8.1 Faktatextförloppets aktivitetskedja. 

Förlop-
pets 
delar 

Lektion Läsa Samtala Skriva 

Inledning 1  Helklassamtal: 
Vad vet vi om 
dinosaurier och 
vad vill vi veta?  
 

Faktapunkter 
och faktafrå-
gor på tavlan 

Läraren 
högläser ur 
sagobok 
och fakta-
bok 

Helklassamtal: 
Vad är det för 
texter? 

 

I par: fak-
taböcker 
om dino-
saurier 

Parsamtal 
Lärare-elever 

I par: fakta-
punkter och 
ord på tavlan 

2 Två dino-
sauriebilder 

Parsamtal:  
skillnader mellan  
två dinosaurier. 

 

Två dino-
sauriebilder 

Helklassamtal:  
skillnader mellan  
två dinosaurier. 

 

3 Två fakta-
texter 

Gruppsamtal:  
Hur är en fakta-
text uppbyggd? 

 
 
 
 

Två fakta-
texter 

Helklassamtal: 
Hur är en fakta-
text uppbyggd? 

 



DAROON YASSIN FALK  Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 
 

185 
  
 

 
 
 
 
 

                                                      
38 Lektionen har inte observerats utan beskrivningen bygger här på lärarens rapport. 
39 Lektion 11 har inte observerats utan beskrivningen bygger här på lärarens raport. 

Mittdel 
 

4  Helklassamtal:  
Vad vill vi veta 
om dinosauri-
erna? 

Tankekarta  
på tavlan 

Två fakta-
texter  

Gruppsamtal I grupp:  
Tankekarta 

5-6  Helklassamtal I helklass:  
faktatext  

7 
 

 Helklassamtal: 
Introduktion 
gruppskrivande 

 

Faktatexter 
om en till-
delad dino-
saurie 

Gruppsamtal 
Lärare-elev 

I grupp: tan-
kekarta 

838 Tankekarta Gruppsamtal: 
redovisning uti-
från tankekartor  

 

9  Gruppsamtal 
Lärare-elev 

I grupp: fak-
tatext om till-
delad dino-
saurie 

Avslut-
ning 
 

10-1639  Helklassamtal:  
Vad kan man 
skriva om? 

 

Enskilt: 
faktatexter 
ur böcker 
och på In-
ternet. 

Lärare-elev Enskilt: 
tankekarta el-
ler stödord på 
papper och 
faktatext 
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En övergripande iakttagelse som kan göras utifrån tabell 8.1 rör den växling 
som sker mellan arbete i helklass, grupp/par och enskilt. Arbetet går från 
helklass- och par-, och gruppaktiviteter och till mer enskilda aktiviteter. Alla 
tre delar, skrivförloppets inledning, mittdel och avslutning, inleds dock med 
någon form av helklassamtal. Någon form av samtal pågår också under 
samtliga aktiviteter. 

Tabellen visar också att skrivande framför allt pågår under de två senare 
delarna och att det inledningsvis genomförs i helklass (lektion 5-6), sedan i 
grupp (lektion 9) och till sist enskilt (10-16). Om man närmare studerar 
läskedjan så visar den att de texter som eleverna läser framför allt består av 
andra faktatexter, hämtade ur både böcker och från nätet, och som alltså 
ligger till grund för någon form av skrivande (antingen punkter på tavlan, 
tankekartor eller faktatexter). Under skrivförloppets inledande del ingår 
också bilder som en del i den pågående aktiviteten (lektion 2).  

Den aktivitetskedja som framträder i översikten påminner om faserna i 
den genrepedagogiska cirkelmodellen (se avsnitt 2.2.1). Att skrivande fram-
för allt kommer först efter att klassen fått arbeta med den aktuella typen av 
text och det aktuella ämnesområdet för de skrivna texterna utgör ett tydligt 
genrepedagogiskt inslag. Ett annat är att det individuella skrivandet föregås 
av klass- och gruppskrivande. 

 I de tre avsnitt som följer ges en närmare beskrivning av de aktiviteter 
som pågår under skrivförloppets tre delar.  

8.1.1 Skrivförloppets inledning: dinosaurietemat inleds 
Skrivförloppet inleds med ett samtal i helklass som i ett första skede är in-
riktat mot att kartlägga elevernas förkunskaper om ämnet dinosaurier för 
att sedan fokusera vad eleverna önskar lära sig om ämnet ifråga (lektion 1). 
Samtalet resulterar i ett antal punkter och frågor som Karin allteftersom 
skriver på ett blädderblock uppsatt på tavlan. Under samma lektion intro-
duceras också den typ av text som är aktuell under skrivförloppet. Karin 
inventerar också elevernas förkunskaper om vad en faktatext är genom att 
högläsa delar ur två böcker med dinosaurietema, en sagobok40 och en fak-
tabok41. I anslutning till läsningen inleder Karin ett samtal om vad är för 
typ av text som just lästs och hur man kan veta det. Faktatexten svarar på 

40 Carrick, Carol (1987). Vad hände med Peters dinosaurier?. Opal förlag. 
41 Strachan, Elisabeth (1987). Däggdjur från forntiden. Almqvist & Wiksell lärome-
del. 
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frågorna ”när”, ”var” och ”hur”, säger Tina, och sagotexten är det” nån 
som har hittat på” svarar Henrik.  

Nästa aktivitet under samma lektion är parvis läsning av ett antal fakta-
böcker om dinosaurier som Karin lånat från skolbiblioteket. Det arbete som 
sker här handlar främst om att bygga upp elevernas kunskaper inom det 
aktuella området (jfr Gibbons 2006:92). Varje par tilldelas en eller två 
böcker och med läsningen följer ett antal uppgifter. För det första ska ele-
verna kontrollera om informationen om dinosaurierna som tidigare skrivits 
upp på blädderblocket på tavlan stämmer. Karin instruerar: ”då gäller det 
nu att vi tar reda på, är det där sant som ni trodde, de får vi ju göra genom 
att läsa i faktaböckerna”. En andra uppgift är att försöka finna svar på de 
uppskrivna frågorna på samma blädderblock. Hittade svar skrivs upp på 
små post-it-lappar som sätts upp under den aktuella frågan på blädder-
blocket. För det tredje ska eleverna också i samma blädderblock skriva upp 
obekanta ord som de stöter på under läsningen och med hjälp av Karin, 
eller andra hjälpmedel (t.ex. ordlistor), förklara vad orden betyder. På så 
vis konstruerar klassen gemensamt en slags ”faktabank” och ”ordbank” 
som sedan sätts upp på en vägg i klassrummet. Karin förklarar att “när man 
jobbar med nya saker så kommer de ofta mycket nya ord”. Med ”nya ord” 
avses alltså i första hand ord och begrepp relaterade till det aktuella ämnes-
området. Däggdjur, kräldjur och föda är exempel på sådana för flera elever 
obekanta ord som skrivs upp på pappret på blädderblocket. När eleverna 
är igång och läser blir det tydligt att några av dem behöver hjälp med att 
sortera ut vilka nya ord och begrepp som är centrala inom det aktuella äm-
nesområdet och som därmed blir relevanta att skriva upp och förklara på 
blädderblocket. Utöver mer ämnesrelaterade ord stöter ett antal elever även 
på några för dem främmande ord och uttryck som kan beskrivas som äm-
nesneutrala. Det är med andra ord inte enbart det mer ämnesrelaterade ord-
förrådet som utgör hinder för elevernas förståelse av det lästa (jfr Lindberg 
2006). I synnerhet är ett exempel på ett sådant mer ämnesneutralt men för 
eleverna mindre bekant uttryckssätt. Karin förklarar skillnaden mellan de 
olika orden genom att säga att vissa ord ”hör ju mer ihop med dinosaurie-
böckerna” medan andra är ”bra ord att kunna även annars” och hon före-
slår därefter att orden hålls isär under två kolumner på blädderblocket.  

Skrivförloppets inledande del avslutas med två uppgifter som innefattar 
både läsning och samtal. Den ena är en paruppgift (lektion 2) som går ut på 
att eleverna utifrån varsin tilldelad bild med olika dinosauriearter ska besk-
riva dinosauriens utseende för varandra. Tanken är att de, utan att se 
varandras bilder, ska jämföra de två dinosauriernas utseende för att hitta 
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skillnader. Paruppgiften följs upp av ett lärarlett helklassamtal där elevernas 
fynd i form av skillnader mellan dinosaurierna redovisas. Den andra upp-
giften genomförs i grupp (lektion 3). Uppgiften utgår ifrån två faktatexter 
som Karin förberett inför lektionen. Elevgruppen får en text om dinosaurien 
Compsognathus och en om solen. Texterna visas i exempel 8.142. Uppgiften 
är en textsekvensövning och liknar den som också användes i arbetet med 
instruktionerna (se kap. 7). När eleverna får ta del av texterna så har de 
klippts isär mening för mening och lagts i ett kuvert. En första uppgift blir 
att läsa och sortera meningarna efter vilket ämne de behandlar (dinosaurien 
eller solen). Därefter gäller det att sätta samman meningarna till en texthel-
het.  

Exempel 8.1. Övningstexterna Solen och Compsognathus. 

Gruppuppgiftens mål är att eleverna ska göras uppmärksamma på hur in-
formationen i faktatexter typiskt är organiserad. Det arbete som pågår här 

42 Dinosaurietexten är hämtad från Unga fakta (http://www.ungafakta.se) som är en 
webbsida för barn med faktatexter inom ett antal ämnesområden. Texten om solen 
är en konstruerad av Karin med utgångspunkt i olika faktaböcker för barn. 

Solen 

Solen är en stjärna bland många stjärnor i rymden. Solen är ett glödande 
klot av gas. Från solen får vi ljus och värme. Utan solen skulle det inte 
finnas något liv på jorden. Runt solen snurrar alla planeterna. Jorden 
rör sig runt solen och det gör att vi har olika årstider.  När det är natt 
här beror det på att vår del av jorden är vänd från solen och när det är 
dag så är vår del vänd mot solen. 
Compsognathus 

Compsognathus var en av dom allra minsta dinosaurierna men den var 
starkt byggd och liknade på många sätt de mycket större rovdinosauri-
erna. Det ät troligt att den jagade i flock. Bytet bestod mest av ödlor, 
groddjur och andra däggdjur. Det kan också hända att den anföll sin 
fågelliknande släkting Archeopteryx. Compsognathus var ungefär lika 
stor som en tupp och sprang nog på samma sätt. En och en var de små 
rovdjuren sårbara, men en ilsken flock kunde nog jaga ganska stora 
motståndare på flykten.  

http://www.ungafakta.se/
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går att föra till fasen deconstruction i den genrepedagogiska cirkelmodellen 
(t.ex. Gibbons 2006:91–99, se även avsnitt 2.2.1). Här går dock vägen till 
förståelse för texternas struktur från del till helhet, dvs. från en rekonstrukt-
ion av texterna snarare än en dekonstruktion av dem. 

Att avgöra till vilket tema de olika lapparna med meningar hör vållar för 
de flesta elevgrupper inga större problem. Meningarna läses upp i grup-
perna, ibland av samma elev och ibland turas eleverna om, och eleverna 
resonerar sedan om till vilken text meningarna kan tänkas tillhöra. Karin 
går runt bland grupperna och lyssnar och ställer ibland frågor om varför 
eleverna valt att placera en viss mening i en av “texthögarna”. För alla elev-
grupper blir det en utmaning att sätta samman texternas respektive me-
ningar till en texthelhet på det sätt som förväntas. Några grupper enas, 
ibland efter att först ha varit oeniga, om ett lösningsförslag som de presen-
terar för Karin. Dock lyckas ingen grupp rekonstruera texterna på ett för-
väntat sätt. Gruppuppgiften följs upp och diskuteras i ett lärarlett helklass-
samtal mot slutet av lektionen (se vidare avsnitt 8.2.3). 

8.1.2  Skrivförloppets mittdel: dinosauriearbetet genomförs och avslutas  
Skrivförloppets mittdel har som nämnts fokus på skrivande. Den inleds med 
ett samtal i helklass som utgår från frågan om vad som kan tänkas vara 
intressant att läsa och skriva om i en faktatext om dinosaurier (lektion 4). 
Parallellt med samtalet utformar klassen gemensamt en tankekarta som Ka-
rin skriver på en overheadbild som samtidigt visas på tavlan. Den färdiga 
tankekartan visas i exempel 8.2. Det rör sig om en enkel tankekarta med 
två nivåer som eleverna förväntas fylla i med stödord. I mitten ska huvud-
temat för texten skrivas, och som här ska utgöras av den aktuella dinosau-
riens namn, och under de omslutande rubrikerna skrivs stödord som rör 
olika faktauppgifter om dinosaurien. 
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Exempel 8.2 Tankekarta på tavlan.  

Karin förklarar också varför det är bra att använda en tankekarta både inför 
och under själva skrivandet av faktatexten. Inför skrivandet, dvs. under 
själva faktainsamlandet, fungerar den som ett stöd för att rikta läsningen 
och sökningen mot vissa faktauppgifter. När eleverna sedan ska formulera 
sina egna texter bidrar tankekartan också till ett mer självständigt skri-
vande. Detta beskriver Karin som så:  
 

Så man har det [en tankekarta] för att annars gör man såhär: man har texten, 
och så när man ska skriva fakta då skriver man av fakta och det får man 
faktiskt inte göra. När ni kommer upp högre upp i skolan eller när man går 
på universitetet då får man inte godkänd utan då ska man ta och skriva med 
egna ord […] Det är viktigt då sen när man skriver dom här fakta att man 
använder egna ord. Därför ska man då bara skriva korta stödord såhär: stor-
lek, ja, då skriver man hur lång den blev, hur hög den blev, om det står, hur 
många kilo eller ton den vägde […]. 

 
Att utgå från en tankekarta minskar risken för att eleverna gör rena avskrif-
ter ur källtexterna vilket alltså inte är tillåtet, varken här, under fortsatta 
skolår eller i högre utbildning. Eleverna förväntas ”skriva med egna ord” 
vilket tycks vara ett vanligt sätt att tala om fakta- och kunskapsreproduce-
rande skrivande i skolsammanhang (Nilsson 2002). För att tankekartan ska 
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fungera som ett stöd för ett sådant mer självständigt skrivande ska den end-
ast fyllas i med stödord, förklarar Karin, och hon exemplifierar också vad 
för typ av faktauppgifter som kan utgöra sådana stödord. 

Eleverna delas in i fem grupper om 4-5 elever. Varje grupp tilldelas den 
gemensamt utarbetade tankekartan, och två faktatexter om dinosaurien 
Ankylosausrus som Karin kopierat ur olika faktaböcker. Uppgiften är att 
fylla tankekartan med stödord. Karin går runt bland grupperna och hjälper 
till att förklara ord och formuleringar ur texterna som eleverna tampas med 
att förstå. Formuleringen Med sin breda näbb knep och drog den av växt-
lighet är ett exempel på en språklig konstruktion som flera elever fastnar 
vid under läsningen. Också vad ordet oval betyder reds ut i flera elevgrup-
per.  

Under de två lektioner som följer (lektion 5-6) skriver klassen med ut-
gångspunkt i de ifyllda tankekartor en gemensam faktatext om Anky-
losaurus på tavlan.  

De tre lektioner som avslutar skrivförloppets mittdel (7-9) och som leder 
fram till en gruppskriven text om en dinosaurie följer ett liknande upplägg 
som under arbetet med klasstexten. Grupperna tilldelas en dinosaurieart, en 
plastmapp med faktatexter om denna dinosaurieart och fyller i samma tan-
kekarta. Med utgångspunkt i tankekartan skriver de sedan en faktatext i 
grupp. En skillnad i arbetsgång är att skrivandet av texten föregås av en 
muntlig redovisning för övriga klasskamrater utifrån tankekartan (lektion 
8). Syftet är att alla elever ska få möjlighet att få lära sig något olika dino-
sauriearter. Därefter skriver elevgrupperna ett första utkast till en faktatext 
för hand som sedan renskrivs på dator efter redovisning för Karin. Genom 
att observera skrivarbetet kan jag konstatera att alla elevgrupper kommer 
igång med skrivarbetet relativt snabbt utan omedelbar och individuell hjälp 
av Karin. Karin cirkulerar bland elevgrupperna och besvarar frågor och ger 
respons. Inledningsvis rör sig elevernas frågor framför allt om stavning och 
ord de inte förstår i de lästa texterna. När de flesta elever fått ihop ett längre 
textutkast blir de enskilda samtalen mellan Karin och elevgrupperna flera. 
Här handlar Karins respons även om formaspekter på mer global textnivå 
(se vidare avsnitt 8.2.5).  

8.1.3 Skrivförloppets avslutning: djurtemat  
Skrivförloppets sista fas inleds med ett samtal där Karin sammanfattar klas-
sens tidigare arbete med faktatexter och presenterar arbetet med den enskilt 
skrivna faktatexten. Flera elever uttrycker sitt missnöje med det enskilda 
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arbetet och flera frågor rör varför de inte kan få arbeta i par. Karin motive-
rar det enskilda arbetet med hänvisning till det dokument som eleverna kän-
ner till som ”svenskans utvecklingssnurra”, som har sin grund i styrdoku-
mentens uppnåendemål, och där elevernas kunskapsutveckling dokumente-
ras. Karin säger att ”i den är ett av målen att kunna skriva en egen fakta-
text”. Helklassamtalet fortsätter med en inventering av ämnen som kan tän-
kas behandlas i en faktatext. Erik föreslår exempelvis att man kan skriva en 
faktatext om en i den aktuella staden årligen återkommande handelsmässa. 
Andra förslag på ämnen är skolan, julafton och djur. Alla elever väljer till 
slut det sistnämnda, att skriva om ett djur.  

Därefter påbörjas arbetet med att enskilt söka och sammanställa fakta 
och skriva om det valda djuret. För denna del av arbetet används källor som 
hämtas från bibliotekets böcker eller webbsidor på Internet. Karin upp-
muntrar alla att använda den tidigare använda tankekartan men säger att 
det också går bra att för hand skriva ner faktauppgifter på ett separat pap-
per. De flesta elever väljer det senare alternativet. Genom att gå runt och 
observera skrivarbetet i klassen kan jag konstatera att arbetet för flera elever 
resulterar i direkta avskrifter av meningar, och vissa fall kortare stycken, ur 
källtexterna. Karin ger under arbetets gång individuellt stöd för hur orda-
grant avskrivna meningar kan skrivas om (se avsnitt 8.2.5). En av de obser-
verade lektionerna under denna fas inleds också med att Karin påminner 
eleverna om att fylla i tankekartor med stödord utifrån de rubriker som 
tidigare använts. Under samma samtal ger två elever uttryck för osäkerhet 
kring hur tankekartan ska användas. Zara undrar exempelvis vad som kan 
tänkas utgöra ett stödord. Karin förklarar och exemplifierar genom att säga 
”om ditt djur kan väga mellan fyrtio och femtio kilo, Zara, då är det ju det 
du skriver om du gör en tankekarta”. Luna undrar mer exakt när tankekar-
tan ska fyllas i, under eller efter läsningen av texterna. Karin svarar ”när du 
väljer att skriva upp det är upp till dig”, samtidigt som hon påpekar att det 
kan vara svårt att komma ihåg vad man läst om man skriver stödord först 
efter själva läsningen. Den osäkerhet kring arbetet med tankekartan som 
eleverna ger uttryck för tyder på att de ännu inte blivit klara över tankekar-
tans funktion. De tycks snarare se den som en uppgift i sig som ska lösas.  

Vad gäller tidsåtgången för arbetet med de enskilda faktatexterna finns 
en stor individuell variation. Hälften av eleverna (12/24) åstadkommer en 
faktatext under den tid som ägnas åt det aktuella skrivprojektet. Några ele-
ver befinner sig vid den tidpunkten fortfarande i arbetet med att söka och 
sammanställa fakta och lämnar aldrig in någon färdig faktatext under tiden 
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för mina observationer i klassrummet. Vissa elever påbörjar av olika anled-
ningar inte något arbete med en enskild faktatext.  

De färdiga texterna skrivs ut och kopieras upp i två exemplar. Den ena 
sätts upp på en vägg bredvid övriga faktatexter som producerats under 
skrivförloppet. Den andra sparas i elevernas individuella pärmar.  

8.2 Textsamtal 
Textsamtalen är under skrivförloppet huvudsakligen inriktade mot förank-
ring och förebild. Vad gäller det förstnämnda handlar det dels om samtal 
där Karin tillsammans med eleverna diskuterar elevernas redan befintliga 
kunskaper om dinosaurier, dels om samtal om innehållet i de texter som 
läses och skrivs under skrivförloppet. Sådana förankringssamtal behandlas 
i avsnitt 8.2.1 och 8.2.2. Förebildssamtal inför skrivande behandlas i de två 
avsnitt som följer. Det första (8.2.3) behandlar förebilder genom läsning 
och samtal och det andra (8.2.4) förebilder genom samskrivning. Arbetet 
med förankring och förebild pågår också under själva läsandet och skrivan-
det. Sådana samtal behandlas i avsnitt 8.2.5.  

Arbetet med texternas funktion ges inget större utrymme under skriv-
förloppet, utan det ingår snarare i de samtal som huvudsakligen inriktas 
mot förankring och förebild. Som redan nämnts inleder dock Karin arbetet 
med den individuella faktatexten med att hänvisa till styrdokumenten (se 
avsnitt 8.1.3) och hon ger på så vis ett motiv till skrivandet. Men även fak-
tatexters funktion berörs i viss mån under skrivförloppets inledande del. 
Det blir synligt genom att klassen gemensamt kommer fram till att en fak-
tatext svarar på frågorna ”när? var? och hur?" (se avsnitt 8.1.1). 

8.2.1 Förankring - vad vet vi och vad vill vi veta? 
Som tidigare nämnts inleds skrivförloppet med att klassen samtalar om ele-
vernas befintliga kunskaper om dinosaurier. Av samtalet att döma tycks 
flera elever redan inför arbetet veta en hel del om dinosaurier. Evin säger 
att dinosaurierna ”levde förr i tiden” och att ”fågeln är släkt till dinosau-
rien”. Enja berättar att alla köttätande dinosaurier har två ben. Allteftersom 
samtalet fortgår punktar Karin upp elevernas bidrag på ett blädderblock 
uppsatt på tavlan. Under samma samtal ombeds eleverna också komma med 
önskemål om vad de vill veta mer om dinosaurierna. Samtal av detta slag 
föregår skrivandet av både dinosaurietexterna och djurtexterna. I exempel 
8.3 ges ett exempel på ett sådant förankrande samtal inför det individuella 
läsandet och skrivandet om djur:  
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1 L:  Vad kan vi mer forska om? Amina? 
2 A:  Hur gamla dom kan bli. 
3 L:  Hur gamla dom kan bli, okej ((skriver på tavlan)). Finns  
4    det något annat som kan vara bra att få med, Greger? 
5 G:  Utseendet 
6 L.  Utseendet ((skriver på tavlan)) 
7 ?:  Men det skulle ju jag säga! 
8 L:  För det är ju såhär att alla människor, eller alla elever,  
9    eller dom vi ska kanske visa det för och som ska läsa om det,  
10    har ju ingen aning om kanske vad en leopard är. Om man  
11    inte har sett det och börjar läsa om det då blir man så 
12    här, vad är det för nåt då?  

Exempel 8.3 Förankringssamtal inför skrivande om djur. 

Samtalssekvensen inleds med att Karin efterfrågar faktauppgifter om de 
valda djuren att söka efter i samband med arbetet med djurtexterna. Som 
benämning för arbetet med att söka och sammanställa faktauppgifter an-
vänder Karin ”forska” vilket tycks vara ett vanligt sätt att tala om denna 
aktivitet i skolsammanhang (Nilsson 2002). Amina föreslår att faktauppgif-
ten ålder kan tas med och Greger svarar med utseende. Gregers bidrag ut-
seende skrivs inte bara upp som en rubrik i tankekartan på tavlan utan här 
förklarar också Karin (på raderna 8-15) varför denna aspekt kan vara bra 
att behandla i en faktatext; för att de som ska läsa texten, oavsett kunskap 
om djuret i fråga, ska ges möjlighet att föreställa sig hur djuret ser ut. Såd-
ana inslag av funktionen är återkommande i samtal som huvudsakligen är 
inriktade mot förankring och texternas innehåll. Karin lyfter på så sätt fram 
det faktum att texten ska läsas och fylla en funktion, i detta fall att infor-
mera om utseendet.  

8.2.2 Förankring - ord och begrepp i dinosaurietemat  
Flera förankringssamtal är inriktade mot mer lokala innehållsaspekter. Det 
handlar om samtal tänkta att rusta eleverna med ord och begrepp inför ar-
betet med att läsa och skriva om dinosaurier. Karin förklarar för klassen att 
faktatexter inom olika ämnesområden ofta innehåller många ämnesspeci-
fika begrepp. För att illustrera detta visar hon en bild av en människofigur 
byggd av ett antal geometriska figurer. Karin håller upp bilden och säger 
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”när det gäller den här bilden då handlar det ju om att kunna rektangel och 
cirkel och triangel och böj”.  

Därefter presenterar Karin paruppgiften ”hitta skillnader” som går ut på 
att eleverna jämföra två bilder på två olika dinosaurier (lektion 4, se avsnitt 
8.1). Karin berättar för klassen att paruppgiftens syfte är att kartlägga vilka 
begrepp som eleverna kan tänkas behöva för det kommande arbetet med 
faktatexter om dinosaurier: ”jag tänkte att ni skulle få börja och beskriva 
så får vi se vad är det för ord vi inte har”. Genom att gå runt och lyssna kan 
jag utifrån elevernas konversation konstatera att flertalet elever saknar en 
mer specifik vokabulär för vissa kroppsdelar (såsom horn, klor, sköld, rygg-
plattor, pansarplåtar osv.) vilka gås igenom muntligt i helklass mot slutet 
av lektionen. Däremot hörs beskrivningar med mer vardaglig ord där dino-
sauriernas tunga, hals och svans beskrivs med hjälp adjektiv som lång, kort, 
tjock eller smal. Ett utdrag från det helklassamtal där paruppgiften följs upp 
i helklass ges i exempel 8.4. Samtalet inleds med att Karin efterfrågar skill-
nader mellan de två dinosaurierna som eleverna funnit under arbetet med 
uppgiften. 
 
 

1 L: Vad var det som skiljde era dinosaurier åt? Vad var  
2   skillnaderna mellan dom? Clara? 
3 C: För att min gick på alla fyra ben och den hade såhära  
4 ((gör handrörelser i luften)) 
5 A: Spets? 
6 ?: Taggar? 
7 C: Vad hette det nu igen? 
8 A: Fena? 
9 L: Ja, vad hette det? 
10 C: Eh 
11 L: Irina? 
12 I: Taggar 
13 L: Taggar det är såna här rostaggar och sånt. Dom är liksom vassa  
14   så ((ritar rostaggar på tavlan)) var dom det dom där som Clara  
15   försökte få fram ordet på? 
16 I: Nej 
17 C: Det var såna här ((gör handrörelser i luften)) 
18 A: Jag vet vad (…) 
19 I: Löv- löv 
20 C:  Vaddå löv? 
21 ?:  ((skrattar)) 
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22 L: Sköldar 
23 C: Sköldar, ah just det. 
24 L: Sköldar ((skriver sköldar på tavlan))  

Exempel 8.4 Förankringssamtal med fokus på lokal innehållsaspekt.  

I samtalet samarbetar flera elever för att försöka sätta ord på det som Clara 
vill få fram med sina handrörelser i luften (rad 3-4) när hon försöker svara 
på Karins fråga om vad som skiljde dinosaurierna åt (rad 1-2). Bland annat 
ges förslagen spets, taggar och fena (rad 5-6, 8, 12) innan Karin mot slutet 
av samtalet presenterar det mer exakta begreppet sköldar. I det samtal som 
följer efter samtalssekvensen i exempel 8.4 bidrar ytterligare några elevpar 
med de skillnader de funnit mellan dinosaurierna. Karin sammanfattar par-
uppgiften mot slutet av lektionen och säger: ”sköldar, ryggplattor, taggar, 
klor, vassa tänder […] svans, det är sånt som är bra att kunna”.  

8.2.3 Förebilder genom läsning och samtal  
De förebilder som eleverna erbjuds rör huvudsakligen formaspekter på glo-
bal nivå, mer exakt faktatexters typiska makrostruktur. Den makrostruktur 
som lyfts fram som förebild för elevernas egna faktatexter är den som kän-
netecknar den beskrivande textaktiviteten (jfr Holmberg 2006:133f., Ledin 
2000:72–73).  

Samtal som leder eleverna mot denna förebild förekommer för första 
gången mot slutet av skrivförloppets inledande fas, i anslutning till den 
gruppuppgift och de textsekvensövningar som grupperna arbetar med där 
(se avsnitt 8.1.1). Samtalssekvensen mellan Karin och en elevgrupp bestå-
ende av bland annat eleverna Erik och Henrik i exempel 8.6 får illustrera. 
Som nämnts lyckades ingen elevgrupp, utan Karins stöd, lösa gruppuppgif-
ten på ett förväntat sätt. Det lösningsförslag som elevgruppen satt samman 
på egen hand, och som alltså utgör det huvudsakliga föremålet för samtalet 
visas i exempel 8.5 (meningarna har numrerats för att underlätta hänvis-
ningar till texten).   
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Exempel 8.5 En elevgrupps lösning på textsekvensövning. 

Om man ser till hur eleverna valt att organisera meningarna i texten kan vi 
se att lösningsförslaget inleds med rubriken Solen (1) för att sedan i mening 
(2) informera om en aspekt av solen som skulle kunna benämnas ”jor-
den/planeternas cirkulation runt solen”. Denna informationsaspekt åter-
kommer även senare i texten, i mening (6) och (8). Ytterligare en informat-
ionsaspekt, som vi skulle kunna kalla ”solens nytta” finns i meningarna (3) 
och (5).   

Som framgår av samtalet i exempel 8.6 rör Karins respons på lösnings-
förslaget inte texten som helhet. Fokus är på att uppmärksamma elevgrup-
pen på att beskrivande faktatexter av detta slag typiskt inleds med en över-
gripande beskrivning av huvudtemat. I elevernas lösningsförslag i exempel 
8.5 ger meningarna (4) och (7) en sådan mer övergripande beskrivning av 
huvudtemat. De utsagor i samtalssekvensen i exempel 8.6 som visar Karins 
orientering mot att uppmärksamma eleverna på placeringen av just denna 
del av texten, är markerade med understruken stil. Samtalet inleds efter att 
Henrik (H) har läst upp lösningsförslaget för Karin och övriga gruppmed-
lemmar:  
  

(1) Solen 
(2) När det är natt här beror det på att vår del av jorden är vänd från 
solen och när det är dag är vår del vänd mot solen. 
(3) Utan solen skulle det inte finnas något liv på jorden.  
(4) Solen är ett stort glödande klot av gas. 
(5) Från solen får vi ljus och värme. 
(6) Runt solen snurrar alla planeterna. 
(7) Solen är en stjärna bland många stjärnor i rymden.  
(8) Jorden rör sig runt solen och det gör att vi har olika årstider. 
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1 L: Är det så att om ni tar fram en faktabok om solen så  
2   skulle ni vilja ha i den ordningen? 
3 ?: Nej. 
4 L: Vad man än skriver eller läser så finns det ju alltid en  
5   viss ordning så att det känns naturligt när man läser om  
6   det. Vad är det första man får veta kanske om man nu  
7   skulle slå upp en faktabok? 
8 E: Det är så jobbigt när man (ser) såna här ((pekar på lapparna  
9   med de olika meningarna)). Det är lättare när man skriver. 
10 L: Men hur skulle du ha skrivit om du hade haft dom här  
11   meningarna, Erik?  
12 E: Jag skulle, eh, jag skulle nog ha börjat med den där ((pekar på  
13   mening 2 i lösningsförslaget)) 
14 L: Du skulle ha börjat med den ((läser mening 2)) när det är natt  
15   beror- 
16 E: Nej, jag skulle ha börjat med den här ((pekar på rubriken i 1)) 
17 L: Ah, solen, det är rubriken då? 
18 E: Ja alla- vem som helst skulle börja med den ((småskratt)) 
19 L: Mh och sen då ((läser mening 2)) när det är natt här beror det  
20   på att vår del av jorden är vänd från solen och när det är dag är  
21   vår del vänd mot solen. Om vi säger nu att de finns dom som  
22   inte vet vad en sol är för nåt, vad är det första man då vill veta  
23   faktiskt? 
24 H: Den där, så ((flyttar mening 4 och placerar den efter rubriken))  
25 L: ((läser)) solen är ett stort glödande klot av gas. Mh finns  
26   det något annat som förklarar vad solen är för någonting 
27   av dom här meningarna? 
28   ((Henrik räcker över lappen med mening 7 till Karin)) 
29 L: ((håller upp mening 7 och visar för övriga i gruppen)) Ah, Hen- 
30   rik tog fram den här också ((läser)) solen är en stjärna bland  
31   många stjärnor i rymden. Och det ger också nån förklaring till  
32   vad solen är för nånting ((placerar om mening 7)) 

Exempel 8.6 Karin ger respons på gruppuppgift. 

Genom att ställa frågor (rad 1-2, 6-7. 21-23, 25-27) vägleder Karin till slut 
eleverna mot den påbjudna inledningen. Frågorna som ställs kan beskrivas 
som slutna, dvs. de efterfrågar ett givet svar (Dysthe 1996:58). De tre första 
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frågorna (rad 1-2, 6-7 och 21-23) är dessutom hypotetiska. Eleverna om-
beds här att inta ett läsarperspektiv på den text om solen som de har satt 
samman och föreställa sig att texten läses av någon som inte vet vad en sol 
är. 

De två första frågorna leder dock inte eleverna mot den förväntade änd-
ringen att flytta om mening (4) och (7) och placera dem i direkt anslutning 
till rubriken. Att beskrivande faktatexter inleds med en tematisk rubrik 
tycks däremot vara självklart, åtminstone för Erik (rad 16, 18). Med den 
fråga som inleds på rad 21, genom vilken Karin tydliggör inledningens 
funktion, att informera en läsare som ”inte vet vad en sol är för nåt”, leds 
eleven Henrik mot den förväntade ändringen av textens inledning. Med den 
fråga som Karin sedan ställer på rad 25-27, och som gör det ännu tydligare 
att den inledande meningen är tänkt att förklara ”vad solen är för nånting”, 
leds Henrik till att finna ytterligare en mening som platsar in under denna 
del av texten (rad 28). Inledningens funktion blir med andra ord viktig för 
att Henrik ska förstå vad Karin är ute efter. Genom att på ovan nämnda 
sätt omformulera de inledande frågorna om hur den aktuella texten bör in-
ledas ger Karin alltså ett mer anpassat stöd som leder till att Henrik själv 
blir den som står för lösningen.  

Av det fortsatta samtal som pågår mellan eleverna kort efter att Karin 
lämnat elevgruppen framgår att det stöd som Karin erbjudit under samtalet 
i exempel 8.6 fungerat som förebild för hur texter av det aktuella slaget 
inleds. Gruppen lämnar texten om solen och tar sig an dinosaurietexten. 
När Erik ger förslag på en inledande mening för dinosaurietexten proteste-
rar Henrik och säger, med hänvisning till det tidigare samtalet med Karin, 
att: ”nej nej nej, den här, kolla, först måste- du vet som solen, man måste 
först berätta vad det här är för nåt”.  

När väl förebild ges för makrostrukturen i texten som helhet, sker det i 
form av en genomgång i helklass. Karin utgår från ett på tavlan uppsatt 
förslag på hur faktameningarna om solen kan ordnas (se exempel 8.7).  
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Exempel 8.7 Text om solen på tavlan (lapparna har numrerats för att underlätta 
hänvisningar till texten). På lapparna står följande: 1. Solen. 2. Solen är en stjärna 
bland många stjärnor i rymden. 3. Solen är ett stort glödande klot av gas. 4. Från 

solen får vi ljus och värme. 5. Utan solen skulle det inte finnas något liv på jorden. 
6. Runt solen snurrar alla planeterna. 7. Jorden rör sig runt solen och det gör att vi 
har olika årstider. 8. När det är natt här beror det på att vår del av jorden är vänd 

från solen och när det är dag är vår del vänd mot solen. 
 
Till en början diskuteras textens inledning, vilket samtalssekvensen i exem-
pel 8.8 visar: 
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1 L: Om jag inte vet nånting om solen och så går jag till en fak- 
2 tatext och läser, vad är det första som måste komma då i 
3  texten för att det ska bli nåt vettigt för mig? Vad säger Zara? 
4 Z: Solen 
5 L: Solen, och då är det rubriken du tänker på. 
6 Z: Mh 
7 L: Så vi vet vad det handlar om, okej. Vad är det sen då  
8 som måste komma? 
9 ((flera elever räcker upp handen)) 
10 L: Erik? 
11 E: Vad det är för nåt och hur och hur det ser ut- 
12 L: Stopp, vad det är för nåt, vi börjar där. Vad är solen 
13  då? [...] Vad är solen för nånting?  
14 LU:  Ett glödande eh  
15 L: Ett glödande klot är det. Men vad är det mer då som vi 
16  inte visste innan vi började läsa om det? Sadjad? 
17 S: Stjärna 
18 L: Det är ju en stjärna.  Här ((pekar på de två inledande meningar- 
19 na på tavlan)) dom första två meningarna förklarar vad det är 
20 för nånting […] 

Exempel 8.8 Förebildssamtal om solen-textens inledning. 

Som framgår av samtalssekvensen är genomgången av gruppuppgiften elev-
genererad även om den är strukturerad och styrd av Karin genom olika frå-
gor. Eleverna ombeds här föreställa sig en läsare som inte vet vad en sol är 
för någonting och med utgångspunkt i detta svara på frågan om vad denna 
läsare behöver möta först i en text om solen ”för att det ska bli nåt vettigt” 
(rad 3).  På samma sätt som Erik i exempel 8.6 föreslår Zara att rubriken 
Solen måste komma först (rad 4).  På frågan om vad som bör komma där-
näst (rad 7-8) föreslår Erik att man kan fortsätta texten med att tala om 
”vad det är för nåt” och ”hur det ser ut” (rad 11). Karin stannar vid den 
första delen av Eriks svar och fortsätter sedan att, med hjälp av bidrag från 
eleverna, leda samtalet mot att peka ut de meningar som svarar på frågan ” 
Vad är solen för nånting?” (rad 13). Karin ritar därefter en pil på tavlan 
riktad mot textens inledning och skriver sedan ”förklarar vad solen är” i 
andra piländen (se exempel 8.8).  
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Exempel 8.9 visar hur samtalet om solen-texten fortsätter efter att klas-
sen utifrån samma princip också rett ut hur den andra faktatexten om di-
nosaurien Compsognathus ska inledas. 

 
1 L: Sen sa du ((pekar på Erik)), du avslöjade direkt vad som  
2   skulle komma sen då? Vad är det som kommer sen? 
3 E: Eh hur den ser ut 
4 L: Vi beskriver ((skriver beskriver på tavlan)) 
5 E: Ah 
6 L: ((läser)) Solen är en stjärna bland många stjärnor i rymden. So 
7   len är ett stort glödande klot av gas. Från solen får vi ljus och  
8   värme. Utan solen skulle det inte finnas något liv på jorden.  
9   Runt solen snurrar alla planeterna. Jorden rör sig runt solen och  
10   det gör att vi har olika årstider. När det är natt här beror det på  
11   att vår del av jorden är vänd från solen och när det är vår dag är  
12   vår del vänd mot solen. Vad är det för nånting då? ((pekar mot  
13   meningarna 3-8 på tavlan)) 
14 E: Vet inte 
15 L: Sadjad? 
16 S: Fakta 
17 L: Ja det är lite fakta om den. Vad det- vad man kan ha för  
18   nytta av den och så. 

Exempel 8.9 Förebildsamtal om solen-textens fortsättning. 

Samtalet inleds med att Karin på (rad 1-2) återknyter till Eriks yttrande på 
rad 11 i exempel 8.7 och uppmärksamheten riktas på så vis mot textens 
fortsättning (”Vad är det som kommer sen?”). Erik svarar med ”hur den ser 
ut” vilket Karin omformulerar till ”Vi beskriver” (rad 4). Den resterande 
delen av texten blir alltså benämnd ”beskrivning” vilket också skrivs upp 
på tavlan med en pil riktad mot just denna del av texten (se exempel 8.7). 
Efter att ha läst hela texten pekar Karin mot den del som just benämnts 
”beskrivning” och frågar: ”vad är det här för nånting då?” (rad 12-13). 
Sadjad får ordet och svarar med ”fakta” (rad 16). Samtalet avslutas med att 
Karin tillägger att denna fakta bland annat innehåller information om so-
lens nytta (”vad man kan ha för nytta av den och så”). Om solens nytta 
informerar meningarna 4-5 i exempel 8.7, men att just dessa meningar be-
handlar solens nytta nämns dock inte i samtalet. Att den del av texten som 
Sadjad benämnt som ”fakta” också mer specifikt innehåller information om 
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planeternas cirkulation runt jorden (se meningarna 6-8 i exempel 8.8 ) lyfts 
inte heller fram.  

Sammanfattningsvis erbjuder den modelltext som visas på tavlan en fö-
rebild vad gäller makrostruktur. Textens tre övergripande delar pekas ut på 
tavlan och explicitgörs i samtalen ovan. De benämns som rubrik, förklaring 
och beskrivning/fakta. Den del av texten som kallats beskrivning är tema-
tiskt disponerat (solens nytta och planeternas cirkulation runt solen). Den 
tematiska dispositionen explicitgörs däremot inte i samtalet och pekas alltså 
inte ut på samma sätt som de övergripande delarna. 

8.2.4 Förebilder genom samskrivning 
Det gemensamma skrivandet av klasstexten erbjuder också en förebild inför 
skrivande vad gäller makrostruktur. Texten skrivs på tavlan där Karin age-
rar sekreterare. Eleverna ombeds att bidra till textens innehåll och formule-
ring utifrån de gruppskrivna tankekartorna med stödord som de har arbetat 
med inför skrivtillfället. 

Samskrivningen inleds med att Karin återknyter till textsekvensövningen 
och vad som tidigare sagts om hur faktatexter ska inledas. Därefter disku-
terar klassen hur den gemensamma texten om Ankylosaurus ska inledas. 
Fokus mot detta riktar Karin med sin fråga ”Vad är en Ankylosausrus för 
nånting?”. Lena föreslår att man kan skriva att Ankylosaurus var ”en dino-
saurie”. Det behövs dock en mer specifik inledande beskrivning av dinosau-
rien ifråga, menar Karin. Erik föreslår ”en av mina favoritdinosaurier” för 
en sådan mer specificerad inledande beskrivning, vilket Karin avisar: ”när 
du skriver en faktatext då är ju inte intressant just vad Erik tycker om det 
här”. Samtalet fortsätter med att Karin hänvisar till den första meningen i 
en av de faktatexter som eleverna läst under arbetet med tankekartorna. 
Här står att ”Ankylosaurus var en av de största pansardinosaurierna” vilket 
också blir den inledande meningen för texten på tavlan. Exempel 8.10 visar 
hur samtalet fortsätter: 

 
1 L:  Då har vi talat om vad det är. Vi har både talat om att det är en  
2    dinosaurie, att den tillhörde pansardinosaurierna och att det var en  
3    av dom största. Då har vi fått med det här talat om vad det är.  
4    Nu kan vi ju börja beskriva våran dinosaurie. Det här med pansar  
5    då, det var nån av er som sa nånting, vad betydde ordet Anky- 
6    losaurus? Leyla? 
7 LE:  Ödla med pansar 
8 L:  Visst, hur kan jag skriva det då om jag ska skriva en mening  
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9    som nån annan ska läsa? Ska jag skriva det? Skriva ödla med  
10    pansar?  
11 LE:  Nej, Ankylosaurus betyder ödla (…) 

Exempel 8.10 Förebildssamtal om klasstextens inledning och fortsättning.  

Karin inleder samtalet med att sammanfatta innehållet i textens inledande 
del för att därefter leda in samtalet mot nästa textdel, beskrivningen av de 
olika aspekterna. Övergången mellan de olika textdelarna annonserar Karin 
med orden ”Då har vi fått med det här talat om vad det är (rad 3) Nu kan 
vi ju börja beskriva våran dinosaurie” (rad 4). På så sätt pekas textens inle-
dande del ut och att det som följer hör till nästa del. Den första aspekt som 
Karin riktar fokus mot är vad namnet Ankylosausurs betyder. Leyla svarar 
”ödla med pansar” och Karin ber henne att utveckla informationen till en 
fullständig mening.  

Med utgångspunkt i rubrikerna från tankekartan som finns uppsatt på 
tavlan under samtalet (se exempel 8.12) ställer Karin under det fortsatta 
samtalet frågor om när och var den aktuella dinosaurien levde. Eleverna 
bidrar med faktauppgifter som Karin ber dem att formulera till fullständiga 
meningar. Av exempel 8.11 framgår hur tankekartan på tavlan används för 
att tydliggöra aspektbeskrivningens tematiska disposition.  
 

1 L:  Nu gäller det och titta kolla här ((pekar på tankekartan 
2     på tavlan)). När levde den och var levde den, ah den är klar. 
3    Vad betyder namnet har vi skrivit. Nu är vi på storlek, vikt  
4    och längd, det har vi inte fått med. Hur stor var den, Jamal? 
5 JA:  Nästan lika stor som en (…) 
6 L:  Mh hur lång var den?  
7 JA:  Tio meter. 
8 L:  Tio meter, hur skriver vi det då? 
9 JA:  Att den var lång tio meter 
10 L:  ((skriver samtidigt på tavlan)) den var tio m meter lång. Vet vi  
11    nåt mer om utseendet om den? Lena? 

Exempel 8.11 Förebildssamtal om klasstextens fortsättning 
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Med hänvisning till tankekartan på tavlan sammanfattar Karin inlednings-
vis vilka informationsaspekter som hitintills blivit beskrivna i texten, ut-
bredningsaspekten och namnbetydelsen (rad 1-3), för att sedan tala om att 
storleken ska behandlas härnäst (rad 3-4). Med hjälp av bidrag från Jamal 
beskrivs dinosauriens längd och vikt på tavlan och därefter efterfrågar Ka-
rin faktauppgifter som säger ”nåt mer om utseendet” (rad 11). På så vis 
antyds samtidigt att storlek och utseende är relaterade informationsaspekter 
och att de därför bör behandlas efter varandra i den löpande texten. Detta 
framgår däremot inte av tankekartan i sig. Trots att Karin alltså inte vid 
något tillfälle under de samtalsexempel som visats ovan uttryckligen talar 
om hur beskrivningen av de olika aspekterna förväntas disponeras så erbjuder 
samtalet under det gemensamma skrivandet indirekt en förebild för just detta. 

Exempel 8.12 Tankekarta på tavlan under samskrivning. 

Av exemplen i 8.10 och 8.11 kan man lätt få intrycket att samtalet under 
samskrivningen enbart går ut på att lista fakta utifrån tankekartans olika 
informationsaspekter. Under samskrivningen reds dock också vissa kausala 
samband mellan olika aspekter ut. Dessa riktar Karin uppmärksamhet mot 
genom olika varför-frågor som leder till att eleverna svarar med formule-
ringar inledda med för (att) (jfr Sellgren 2011:55). Ett exempel på detta är 
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när klassen diskuterar aspekten föda och kommer fram till att Ankylosaus-
rus åt växter från marken. I anslutning till detta ställer Karin frågan ”varför 
åt den bara växter på marken den här Ankylosaurus?”. En elev svarar ”för 
träden är ju så långt upp och han är ju där nere”. En annan elev säger att 
Ankylosausrus ben ”var korta så dom kunde inte nå”. Beskrivningen av 
utseendet och födan förs på så vis samman i den slutgiltiga formulering som 
sedan skrivs på tavlan: Ankylosaurus knep och drog växter från marken för 
att den hade fyra korta ben. 

Mot slutet av samskrivningen erbjuds klassen förebilder som rör en mer 
lokal strukturell aspekt av texten, nämligen hur man kan skapa en tematisk 
sammanhållen text utan att upprepa huvudordet Ankylosasurus. Karin upp-
märksammar eleverna på möjligheten att växla mellan pronomenet den och 
Ankylosausrus. På så vis ges eleverna ett exempel på hur de kan skapa ett 
lexikalt sammanhang med en viss språklig variation. Eleverna får också ex-
empel på hur de kan undvika upprepning av Ankylosausrus i ett samman-
hang där denna benämning pekar ut olika referenter. När Karin går igenom 
detta visar det sig vara svårt för eleverna att förstå vad Karin är ute 
efter. Karin återknyter till textens två inledande meningar. Där står 
följande:  

Ankylosausrus var en av de största pansardinosaurierna. Ankylosaurus 
betyder ödla med pansar. 

1 L: Men kan man byta ut det här ((pekar på ordet Anky- 
2 losaurus i den andra meningen på tavlan)) mot nånting annat 
3 så att det inte blir Ankylosaurus Ankylosaurus? Evin? 
4 E: Det kan bara stå ’det’. 
5 L: Det betyder? 
6 E: Ah 
7 L: Vet man då vad man tänker på när man skriver ’det’? 
8 E: Men det står ju Ankylosaurus. 
9 L: Ja ((läser på tavlan)) Ankylosaurus var en av de största  
10 pansardinosaurierna. 
11 E: Det betyder. 
12 L: Det betyder ödla med pansar? 
13 L: Vad är ’det’ för nåt? 

Exempel 8.13 visar hur samtalet fortsätter: 
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14 E: Det 
15 L: Vad är det du tänker på när du tänker ’det’? 

Exempel 8.13 Förebildssamtal om textens sambandsord I. 

Karins inledande fråga på rad 1-3 styr in samtalet mot hur man i textens 
andra mening kan byta ut Ankylosaurus mot något annat ord för att und-
vika upprepning i hur de två meningarna inleds. Evin (E) föreslår att Anky-
losaurus i den andra meningen kan bytas ut mot pronomenet det (rad 4). 
Förslaget följer samma princip som Karin tidigare gett förebild för, att 
Ankylosaurus kan bytas ut mot pronomenet den. Att Evins avsikt är att det 
i den andra meningen ska syfta på Ankylosaurus i den första blir också tyd-
ligt i hennes yttrande på rad 8. Genom de frågor som Karin ställer (rad 7, 
13 och 15) antyds dock att denna pronomensyftning framstår som oklar.  

Samtalet och samskrivningen avslutas såsom i exempel 8.14, där Karin 
gör ett ytterligare försök att få eleverna att komma på vad Karin är ute efter 
innan hon själv föreslår att Ankylosaurus i den andra meningen kan bytas 
ut mot namnet: 

1 L: Vad är det här Ankylosausrus? ((pekar på Ankylosasurus i den 
2 andra meningen)) Chabo? 
3 C: En dinosaurie  
4 L: Det är namnet på dinosaurien. Så för att slippa upprepa  
5 sig: Ankylosausrus var en av de största pansardinosaurierna,  
6 namnet betyder ödla med pansar skulle man kunna skriva. Är  
7 ni med på? 
8 ?: Mh 

Exempel 8.14 Förebildssamtal om sambandsord II. 

Det som alltså gör frågan komplicerad för eleverna att besvara är att den 
förutsätter att eleverna är med på att Ankylosausrus i de två meningarna på 
tavlan pekar ut olika referenter. Till Ankylosaurus i den första meningen är 
dinosaurien den referent som utpekas (dvs. den betecknade) medan samma 
ord i den andra meningen avser en annan företeelse, nämligen själva beteck-
ningen för dinosaurien. Av Chabos (C) svar (rad 3) på Karins fråga (rad 1-
2) i exempel 8.14 blir det tydligt att Chabo inte uppfattar denna skillnad.
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Genom de frågor som Karin ställer i exempel 8.13–8.14 ovan förutsätts 
alltså kunskaper som eleverna inte tycks ha.  

Resultatet av samskrivningen på tavlan blev den datorskrivna text som 
visas i exempel 8.15. Denna har Karin skrivit av från tavlan. Viss omstruk-
turering har dock gjorts och texten har också delats in tre stycken. Texten 
sätts upp på en vägg bredvid övriga texter som klassen producerat under 
detta skrivprojekt.  

Exempel 8.15 Klasstext om Ankolysaurus. 

Klasstexten är med textaktivitetstermer en beskrivning uppbyggd av ett hel-
tema som anges i rubriken (Ankylosaurus), och som sedan bryts ner i olika 
delteman i den text som följer (Holmberg 2006:133f.). Inledningsvis besk-
rivs det som klassen talat om som ”förklaring” eller vad den är” där den 
specifika dinosaurien placeras in i dinosaurieriket: Ankylosaurus var en av 
de största pansardinosaurierna (jfr klassifikation i Hedeboe & Polias 
2008:42). Därefter följer en beskrivning av olika delteman: 
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Namnet betydelse: ödla med pansar 
Utbredning (tid och plats): 70 miljoner, i Nordamerika 
Föda: växtätare, knep och drog växter från marken 
Kroppsdelar/Utseende: kroppen hade formen av en tunna, tjocka ovala ben-
plattor på ryggen, taggar på ryggen och horn på bakhuvudet, pansarplattor 
över ögonen 
Fiender och försvar: flugliknande klubba på svansen, kunde känna lukten 
av sina fiender på långt håll 
Storlek (längd och vikt): 10 m lång och 1-3 m hög, vägde 5 ton 
 
Om språket i texten kan sägas att relationella processer, genom verb såsom 
är, hade och bli, dominerar. Texten består uteslutande av påståendesatser 
som i regel binds ihop additivt. Textens huvudfunktion är alltså att beskriva 
men i texten finns också korta inslag som förklarar förhållanden kring det 
som beskrivs. Det rör sig om ett par kausala samband med konjunktionen 
för (att) eller adverbet därför (Ankylosaurus knep och drog växter från mar-
ken för att den hade fyra korta ben, Kroppen hade formen av en tunna 
därför var den svår att vända runt).  

8.2.5 Textsamtal under skrivande – att skriva med egna ord och så att det 
hänger ihop 
Förankringssamtal och förebildssamtal återkommer under skrivandet av 
elevernas två faktatexter. Förankringssamtalen rör ofta en mer lokal inne-
hållsaspekt och innefattar framför allt samtal där betydelsen av ord och me-
ningar reds ut. Sådana samtal uppstår i de flesta fall på elevernas initiativ i 
samband med att de läser ur olika källtexter och inte förstår ord och me-
ningar ur dem. Samtal av detta slag initieras också av Karin i samband med 
att eleverna visar upp vad de själva har skrivit och önskar få respons.  

Även om den huvudsakliga inriktningen under dessa textsamtal är för-
ankring sker också i viss mån ett visst arbete kring förebild. Språk- och kun-
skapsinlärningen kan således sägas ske parallellt - eleverna möter ny kun-
skap och samtidigt nya ord, begrepp och uttryckssätt som de under förank-
ringssamtalen får hjälp att sätta ord på. Ett exempel där arbetet med för-
ankring och förebild samsas i ett och samma samtal ges i exempel 8.16. 
Luna har i sin text gjort en mer eller mindre ordagrann avskrift ur delar av 
en källtext. Lunas specifika fråga till Karin är om det som hon så långt har 
skrivit kan tänkas utgöra ett lämpligt innehåll för en faktatext om leopar-
der. Samtalssekvensen inleds med att Karin läser Lunas tex 
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1 L:  ((läser)) Leoparden konkurrerar med lejonen och hye- 
2    norna i dom områden där dessa delar habitat. Då har du  
3    skrivit något som du inte förstår ((forts. läsa)) och får  
4    ibland släppa ifrån sig bytet till dessa. Det som kan  
5    vara viktigt det är att leoparden han får alltså försöka  
6     tävla mot lejon och hyenorna. 
7 LU:  Då kan man ju skriva så istället för att skriva så ((pekar på  
8    sin text)) 
9 L:  Precis, det är det som är så viktigt att man använder  
10    sina egna ord. 

 
Exempel 8.16 Karin ger respons under enskilt skrivande I. 

Efter att Karin läst inledningen av den första meningen i Lunas text konsta-
terar hon (på rad 2-3) att Luna inte förstått vad hon själv har skrivit (”Då 
har du skrivit något som du inte förstår”). Troligt är att hon bygger sitt 
konstaterande på att ord som konkurrera och habitat inte hör till Lunas 
vokabulär. Karin läser vidare och därefter ger hon på rad 4-6 sitt svar på 
Lunas fråga om textens innehåll (”Det som kan vara viktigt…”). Detta görs 
genom att formuleringen leoparden konkurrerar med byts ut mot den mer 
vardagliga formuleringen försöka tävla mot. Med omformuleringen reds be-
tydelsen av den mening som Luna skrivit ut samtidigt som Luna också ges 
ett förslag på hur hon kan ”använda sina egna ord”.  

Ytterligare exempel på ett förankringssamtal under skrivande ges i exem-
pel 8.17. Här har Tina önskat att få respons på sin text om fjällräven. Det 
huvudsakliga föremålet för diskussion är meningen Den förekommer i två 
olika färgvarianter: 
 

1 L: Det jag kan känna när jag ser det, den förekom- 
2   mer i två olika färgvarianter, vad betyder det Tina? 
3 T: (…) ((pratar tyst)) 
4 L: Förlåt? 
5 T: Olika färger typ 
6 L: Vilka färger den finns i? 
7 T: Mh 
8 L: För här känner jag att det är som att du har skrivit av det  
9   du har läst. Jag vet att du kan såna ord men det gäller  
10   att du skriver det med ord som alla förstår. Och man får  
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11   inte skriva av det som står i boken utan hur skulle du säga? 
12   Hur är det med fjällräven?  
13 T: I vinterpäls är den vit. 
14 ((samtalet avbryts av elever som kommer och ställer frågor)) 
15 L: Det jag vill är att du ska skriva med egna ord.  
16 T: Mh 
17 L: Hur var det med fjällräven nu? 
18 T: Den är vit på vintern. 
19 L: Fjällräven är vit om vintern, där har vi ju en mening.  
20 T: Mh och eh hur var det nu igen 
21 L: Har den nån annan färg nån annan gång alltså? 
22 T: Den på- ibland- några rävar är röda och vita. 
23 L: Det är så du ska skriva inte så som det har stått i boken.  
24   Förstår du då? 
25 T: Mh  
26 L: Då börjar du om  
27 T: Mh 

Exempel 8.17 Karin ger respons under enskilt skrivande II. 

Samtalet är tydligt förankrande genom att fokusera en del av innehållet i 
Tinas så långt skrivna faktatext om fjällräven. Det inleds med att Karin 
kontrollerar huruvida Tina förstår meningen Den förekommer i två olika 
färgvarianter. Av det som utspelar sig på rad 5 tycks Tina ha förstått vad 
hon har skrivit. Problemet, som formuleras i Karins nästa tur (rad 8-11) är 
att texten är en otillåten avskrift (”man får inte skriva av det som står i 
boken”) formulerad på ett sätt som kan tänkas utesluta vissa läsare av tex-
ten (”det gäller att du skriver det med ord som alla förstår”). Vilka dessa 
läsare kan tänkas vara nämns däremot inte.  

Även om det inte uttryckligen sägs så framgår det av det fortsatta samta-
let att problemet med den avskrivna meningen också är att den inte på ett 
tillfredställande sätt informerar om fjällrävens utseende. Meningen talar om 
att färgen kan variera men information om färgvarianterna ges inte. Genom 
de frågor som Karins ställer på raderna 12, 17 och 21 (”Hur är det med 
fjällräven?”, ”Hur var det med fjällräven nu?”, ”Har den nån annan färg 
nån annan gång alltså?”) och den respons som Karin ger på Tinas svar på 
rad 19 (”Fjällräven är vit om vintern, där har vi ju en mening”) ges Tina 
stöd både för hur textens innehåll kan utvecklas och omformuleras med 
egna ord.  
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De textsamtal som förekommer under skrivande med ett mer renodlat 
fokus på form rör både allmän språkriktighet på lokal textnivå som (såsom 
stavning, skiljetecken och meningsbyggnad) och mer globala formaspekter 
som rör texternas makrostruktur. Vad gäller de förstnämnda så uppstår så-
dana samtal vanligtvis på elevernas initiativ under ett tidigt skrivskede me-
dan Karin riktar fokus mot sådana mer lokala formaspekter när de befinner 
sig i skrivandets slutskede. Vad gäller det sistnämnda så rör dessa samtal 
framför allt hur beskrivningen av de olika deltemana i elevernas texter ska 
disponeras. Förebild för detta gavs som tidigare nämnts under samskriv-
ningen på tavlan. Genom Karins hänvisning till tankekartans olika rubriker, 
där ett deltema i taget (utseende, föda osv) diskuterades och skrevs på tav-
lan, uppmärksammades textens tematiska disposition. Att deltemana ska 
ordnas tematiskt i texten sades dock inte uttryckligen.  

Att döma av de textsamtal som förs under skrivandet av faktatexterna 
tycks det stöd som eleverna fått för hur textens delteman ska disponeras 
inte varit tillräckligt. Detta blir tydligt i flera av de samtal som förs mellan 
Karin och eleverna under de båda skrivfaserna. Ett exempel på ett sådant 
samtal ges i exempel 8.18. Texten som utgör föremål för samtalet är ett 
första handskrivet utkast av en gruppskriven faktatext om dinosaurien Ty-
rannosaurus rex. Elevgruppen ska nu redovisa sin text för Karin innan tex-
ten får skrivas på dator. De delar i samtalet som rör textens problem har 
markerats med understrykning:  
 
 

1 L:  Får jag läsa högt en gång? Jag lånar min röst till er text  
2    Tyrannosaurus var en dinosaurie som åt kött. Namnet be- 
3    tyder tyrannödlornas kung. Den hade korta armar och vassa  
4    Klor. Den hade också kraftiga bakben. Den hade 15 cm lång  
5    tänder. 
6 E:   Långa 
7 ((eleverna ändrar lång till långa i sin text)) 
8 L:    ((forts. läsa)) Tänderna hade kanter som en såg. Den levde för  
9    sjuttio miljoner år sedan. Den levde i Nordamerika och Asien.  
10    Den var tolv till fjorton meter. Den vägde sex och en halv till  
11    sju ton. Alla dinosaurier var hans fiender. Blev det en bra  
12    ordning då? 
13 G:   Eh det känns lite 
14 L:   Vad är det som- helt plötsligt är det nånting som hoppar in  
15    i den där texten. Först berättar ni vad det är, sen börjar ni be- 
16    skriva den, sen berättar ni nånting annat för att  
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17    sen fortsätta beskriva den. Kolla efter det och se om ni kan  
18    komma på vad det är som har hoppat in mitt i texten. Mitt i  
19    beskrivningen av den kommer nånting helt annat. 
20 E:  Är det nåt- är det vart den- vad heter det, när den levde? 
21 L:   ((nickar)) läs och kolla av Erik 

Exempel 8.18 Karin ger respons under gruppskrivande.  

Efter att ha läst elevernas text ställer Karin på rad 11-12 frågan om eleverna 
anser att texten i nuläget har en ”bra ordning”. Efter en antydan om osä-
kerhet från Eriks sida (”eh det känns lite”) fortsätter Karin på rad 14-15 
med att lyfta fram textens problem: ”helt plötsligt är det nånting som hop-
par in i den där texten”. Hon syftar här på de understrukna meningarna 
som läses upp på raderna 8-9 och som tillsammans beskriver dinosauriens 
utbredning. Problemet utvecklas sedan på raderna 15-17 där Karin förkla-
rar att utbredningsaspekten bryter in i beskrivningen av dinosauriens utse-
ende på ett oväntat sätt (”sen börjar ni beskriva den, sen berättar ni nånting 
annat för att sen fortsätta beskriva den”). Problemet sammanfattas på rad 
18-19 där Karin påpekar att beskrivningen av dinosauriens utseende splitt-
ras upp (”mitt i beskrivningen av den kommer nånting helt annat”).  

I samtalet använder Karin konsekvent termen ”beskrivning” eller ”besk-
riva” synonymt med utseendebeskrivning. I tidigare samtal med klassen har 
”beskrivning” syftat på en större del av texten, närmare bestämt den del där 
alla delteman beskrivs (se exempel 8.8). Trots detta så tycks hon lyckas leda 
in åtminstone en av eleverna på rätt spår när det gäller att identifiera pro-
blemet i texten, vilket framgår av Eriks tur på rad 20.  

Textsamtal av denna typ är återkommande under skrivförloppets båda 
skrivfaser. Eleverna ombeds se över sina texter så att de ”hänger ihop” och 
bearbeta texterna så att ”sakerna är på rätt ställe”. Vid några tillfällen blir 
samtalen något mer konkreta genom att exempel ur elevernas texter lyfts 
fram:  

 

Det var först en beskrivning, sen var det nånting om var den levde, och sen 
kom det lite mer beskrivning, och så kom det nånting om nån fiende och sen 
kom det lite beskrivning igen. Det måste ju hänga ihop. 

 
Trots att eleverna, framför allt under samskrivningen men också genom den 
textsekvensövningen som genomfördes under skrivförloppets inledande del, 
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getts förebilder som implicerar en tematisk disposition blir det alltså under 
skrivandet tydligt att ett flertal elever behöver mer stöd för att bli medvetna 
om detta. 

8.3 Elevernas faktatexter – analysmetod 
Analysen tar fasta på texternas inre struktur. Texternas inre struktur stude-
ras på två nivåer. För det första analyseras makrostrukturen utifrån textak-
tiviteter. För den uppgiftstyp som eleverna ställs inför, att skriva faktatexter 
om dinosaurier och djur, gäller som framgått i de föregående avsnitten att 
texterna ska vara beskrivande. Det är också den beskrivande textaktivite-
ten, med stegen heltema och deltema (Holmberg 2006:133f), som efter en 
översiktlig analys visat sig bli central i alla elevtexter. I analysen av elevernas 
texter studerar jag närmare hur innehållet byggs upp i heltema och deltema. 
Ytterligare ett steg, klassifikation, hämtas från Hedeboe och Polias 
(2008:42), vilket där ingår som ett steg i den makrostruktur som känneteck-
nar genren beskrivande rapport. Klassifikationen ”placerar det beskrivna 
fenomenet i en vetenskaplig eller i en kulturellt vedertagen ordning” (Hede-
boe och Polias 2008:42). I mitt material realiseras klassifikationssteget ge-
nom att djuret ifråga antingen artbestäms (t.ex. Barchiosaurus var en dino-
saurie), förs till en överordnad grupp (Stegosausrus var en vextätnade dino-
saurie), eller genom att djurets släktskap anges (t.ex. Lejon är ett slags katt-
djur). 

För det andra analyseras inre struktur på mikronivå genom textbind-
ningsanalys. Jag använder mig här av analys av referensbindning, tematisk 
bindning och konnektivbindning (Hellspong och Ledin 1997, Nyström 
2001, se också avsnitt 4.2.2). Beroende på vad som framstår som relevant i 
respektive text kommer dessa tre typer av bindningar att studeras.  

Referensbindningen skapas genom att samma eller besläktade begrepp, 
så kallade referenter, återkommer i texten. En typ av referensbindning byg-
ger på att samma referent återanvänds och kallas då identitetsbindning. 
Detta kan i sin tur göras genom att samma språkliga uttryck upprepas och 
då har vi att göra med en identisk upprepning. Ett exempel på det finns 
bland annat i följande faktatext hämtad från elevtextmaterialet: Hamstern 
är ett råttdjur. Hamstern är ett husdjur. Hamstern bor i en bur. Identisk 
bindning kan också ske genom pronominalisering, som innebär att ett hu-
vudord byts ut mot ett pronomen, såsom i följande exempel ur en av elev-
texterna: Lejon är en sorts kattdjur. Den lever i Afrika.  
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Två typer av principer som brukar urskiljas vid en analys av den tema-
tiska bindningen är temaupprepning och temaprogression. Det förra upp-
står när ett och samma tema upprepas i två (eller flera) på varandra följande 
satser eller meningar. Ett exempel från elevtextmaterialet som visar detta är 
följande: Stegosaurus vikt var 2 ton och den kunde vara 9 m lång och 3,5 
m hög. Stegosaurus hade sköldar på ryggen. Om detta sätt att strukturera 
informationen sker för ofta ges ett statiskt intryck. I den elevtext från vilken 
meningarna ovan är hämtade dominerar denna princip. Men samma text 
innehåller också exempel på temaprogression, vilket innebär att remat i en 
föregående mening blir tema i nästa: Längst ut på svansen hade den 4 tag-
gar. Taggarna var 1 m långa. Detta inslag gör texten mer dynamisk.  

Vidare studeras hur samband mellan satser och meningar skapas genom 
konnektivbindning. Beroende på vilket slags samband dessa konnektiver 
markerar, kan bindningen delas in i olika grupper. Nyström (2001:100–
103) utgår från följande huvudgrupper och undergrupper (jfr Hellspong och 
Ledin 1997:89):  
 
Additiva – uttrycks genom konnektiver som markerar tillägg, t.ex. med och, 
dessutom, också. En undergrupp utgör den alternativa konnektionen som 
exempelvis markeras genom eller.  
 
Temporala – rör tidsrelationer och markeras genom olika tidsuttryck, 
exempelvis sedan, då, när, innan. Konnektiver som anger en rumslig 
relation, t.ex. genom där, utgör här en undergrupp. 
 
Komparativa – bygger på jämförelse och kan komma till uttryck genom 
som. En undergrupp utgör den adversativa som uttrycker motsats genom 
t.ex. men eller däremot. 
 
Kausala – uttrycker orsaksrelationer och kan markeras med t.ex. eftersom, 
därför att, så att. Villkorsrelationer, vanligtvis med om, ingår som under-
grupp.  
 

I analysen studeras också huruvida konnektion skapas inom eller över 
meningsgränser, vilket är intressant utifrån ett skrivutvecklingsperspektiv. 
Som en del i Ledins (1999b) undersökning av meningsbegreppet hos elever 
på låg- och mellanstadiet studeras konnektivbruket. Ett resultat är här att 
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de meningsinterna konnektiverna är mer frekventa i de yngre elevernas tex-
ter, vilket tyder på att textstruktureringen i denna ålder oftast sker inom 
meningen (Ledin1999b:22). 

Logiska samband (eller logiska betydelserelationer) mellan satser förs 
inom den funktionella grammatiken till den del av den ideationella meta-
funktionen som kallas den logiska (Holmberg och Karlsson 2006:116). 
Man talar inom denna tradition om hur en sats kan utvidga (eller expan-
dera) en föregående sats antingen genom tillägg (med t.ex. ord som och eller 
men), specificering genom orsak- eller tidsangivelser (med t.ex. därför eller 
då), eller utveckling (t.ex. genom alltså eller med andra ord) (Holmberg och 
Karlsson 2006:121–16). Utifrån en sådan utgångspunkt analyserar Wiksten 
Folkeryd (2014) faktatexter skrivna av elever i två klasser i årskurs 2. Stu-
dien visar att explicita samband gärna utelämnas i texterna och att tillägg 
(med additiva samband) och specificeringar (genom olika orsaksangivelser) 
visade sig vara vanligast. I studien undersöks också hur innehållet i elever-
nas texter organiseras i eventuella makro- och mikroteman.  

Texterna i Wiksten Folkeryds undersökning uppvisar olika mönster. 
Somliga texter är listliknande och fragmentariska genom att fakta om olika 
teman radas upp utan att relateras till ett och samma huvudtema och utan 
att utvidgas. Sådana texter kallar Wiksten Folkeryd (2014:128) fragmenta-
riska encyklopediska listor. En annan grupp av texter benämner Wiksten 
Folkeryd (2014) sammanhållna encyklopediska listor. I dessa finns en inne-
hållslig röd tråd mellan de teman som behandlas, men här sker ingen för-
djupning av innehållet genom utvidgning. Ett sista mönster som framträder 
i textmaterialet är det som Wiksten Folkeryd kallar dynamiska innehålls-
presentationer. I dessa texter ordnas innehållet i makro- och mikroteman 
och fördjupas med olika typer av utvidgningar. Även om studien har hu-
vudsakligt fokus på elevtexterna, och inte på den undervisning som föregått 
skrivandet, tycker sig Wiksten Folkeryd (2014:125f) se ett samband mellan 
de stödstrukturer som eleverna erbjudits i undervisningen och de innehålls-
mönster som framträder i texterna. Beroende på om skrivandet föregåtts av 
en i klassen gemensamt utarbetad tankekarta över det aktuella ämnet, eller 
om endast stödord om ämnet skrivits på tavlan syns en skillnad mellan elev-
texterna. De texter som var baserade på stödorden hade mer av en liststruk-
tur medan de som skrivits med utgångspunkt i tankekartorna i högre grad 
gav ”upphov till sammanhållna texter med många teman och utvidgningar” 
(Wiksten Folkeryd 2014:125).  

I de avsnitt som följer presenterar jag resultaten. Skrivprojektet resulte-
rade i 5 gruppskrivna faktatexter om dinosaurier, och 12 enskilt skrivna 
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faktatexter om djur. I avsnitt 8.3.1 ger jag exempel på analyser av två av de 
gruppskrivna dinosaurietexterna, och i avsnitt 8.3.2 visar jag exempel på 
analyser av två av de enskilt skrivna djurtexterna.  

8.3.1 De gruppskrivna dinosaurietexterna 
Som tidigare nämnts har elevgrupperna, som utgångspunkt för skrivandet 
av de gruppskrivna faktatexterna, fyllt i stödord i en tankekarta med föl-
jande rubriker (se också avsnitt 8.1.2, exempel 8.2): 

 

• När levde de? Var levde de? 

• Vad betyder namnet? 

• Storlek, längd och vikt 

• Vad åt de? 

• Utseende? 

• Fiender? Vapen? 

• Annat roligt att veta 

 
I analysen av elevernas texter har jag inte haft tillgång till de ifyllda tanke-
kartorna. Trots detta blir det i analysen av texterna tydligt att tankekartor-
nas rubriker haft betydelse för innehållet i elevernas texter. Grupptexten om 
Tyrannosaurus rex är ett exempel som visar just det. I exempel 8.21 återges 
den första handskrivna versionen av texten (med radbrytning enligt origi-
nalet). Textens (syntaktiska) meningar har numrerats för att underlätta när 
det i analysen görs hänvisningar till texten. I exempel 8.22 visas den revide-
rade och datorskrivna versionen.  
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Tyrannosaurus rex 
 
(1) tyrannosaurus var en dinosauri. 
(2) Den ått kött. (3) namnet Betyder tyrannödlöronas kung. 
(4) Den hade korta armar och kllor. (5) Den hade okså kraftig bak- 
ben. (6) Den hade 15 cm longa tender (7) På kanterna var Det  
som såg. (8) Den levde För 70 miljoner år sen. 
(9) den levde i nordamerika och asien. 
(10) den var 12 m (11) den vägde 7 ton eller 6,5 ton.  
(12) alla donosaurier var hans fiender.  
(13) den rev och ått upp sina fiender med sina vassa tender. 
(14) ett barn kunde krippa in i munen. 
(15) dens huven var så stort så ett Barn kunde krippa  
under. (16) Han kunde springa i 30 km i timen. 
(17) Den levde i en krita. 
 
Evin Enja Greger Jana erik 

Exempel 8.21 Grupptext om Tyrannosaurus rex (handskriven version 1). 

Exempel 8.22 Grupptext om Tyrannosaurus rex (datorskriven slutversion). 
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Texten i den handskrivna versionen (exempel 8.21) inleds med att heltemat 
för texten, Tyrannosaurus rex, anges i rubriken. Mening 1 utgör en klassi-
fikation där vi får veta att Tyrannosaurus rex var en dinosaurie. Texten 
följer därmed, liksom övriga fyra grupptexter, den i undervisningen på-
bjudna inledningen som med Karins ord ska ”förklara vad det är” (se t.ex. 
avsnitt 8.2.3, exempel 8.8). Mening 2 informerar om dinosauriens föda och 
utgör ett tydligt svar på tankekartans frågeformulerade rubrik Vad åt de?. 
Mening 2 kan också föras till klassifikationssteget. Informationen om att 
den aktuella dinosaurien åt kött, för dinosaurien till den överordnade grup-
pen köttätande dinosaurier (jfr Hedeboe och Polias 2008:43). I den dator-
skrivna textversionen som visas i exempel 8.22 kan vi se att samma inform-
ation, efter Karins respons, packats in i participet köttätande, vilket fogats 
in i första meningen.  

Det som följer i mening 3 beskriver ett annat deltema, nämligen vad nam-
net Tyrannosaurus rex betyder. Också denna del av texten svarar tydligt 
mot en av de frågeformulerade rubrikerna i tankekartan, nämligen Vad be-
tyder namnet?. Den text som följer i den handskrivna versionen beskriver 
följande delteman: utseende/kroppsdelar i meningarna 4-7 och 14-15, ut-
bredning i meningarna 8–9 och 17, storlek i meningarna 10–11, fiender i 
meningarna 12–13 och löphastighet i mening 16.  

Vid två tillfällen i texten återkommer eleverna till information om samma 
deltema utan att denna information sammanförs på samma plats i texten. 
Detta är något som förekommer i flera grupptexter. Om utseende/kropps-
delar får vi i meningarna 4–7 veta hur dinosauriens armar, klor, bakben och 
tänder såg ut, och i meningarna 13–14 får vi genom informationen om mun-
nen och huvudet veta mer om utseendet/kroppsdelarna. Informationen om 
utseende/kroppsdelar återkommer också på två olika platser i den dator-
skrivna versionen, dels i textens andra stycke genom informationen om ar-
marna, bakbenen och tänderna, dels i sista stycket genom informationen 
om munnen.  

Också deltemat utbredning förekommer på två olika platser i den hand-
skrivna versionen. I meningarna 8–9 ges information om när och var dino-
saurien levde, vilket tydligt svarar mot tankekartsrubriken När levde den? 
Var levde den?. Information om utbredningen återkommer i mening 17: 
Den levde i en krita. Mening 17 skiljer sig dock från de två andra som be-
handlar deltemat utbredning. Formuleringen avslöjar nämligen att eleverna 
tycks ha varit obekanta med just begreppet krita, och att de snarare har 
uppfattat det som exempelvis en boplats och inte en tidsperiod. Avsikten 
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tycks alltså inte ha varit att med denna mening beskriva dinosauriens ut-
bredning, dvs. att meningen skulle svara mot tankekartsrubriken När levde 
den? Var levde den?. Troligare är att denna information härrör från rubri-
ken Annat roligt att veta.  

Den återkommande informationen om deltemat utseende/kroppsdelar i 
meningarna 14–15 i den handskrivna versionen kan tänkas ha sin förklaring 
i övergången från tankekarta till text. Det tycks som om denna information 
också härrör från faktauppgifter skrivna under tankekartsrubriken Annat 
roligt att veta snarare än under rubriken Utseende. Det hela blir tydligt om 
man ställer texten i relation till tankekartans rubriker, vilket görs i tabell 
8.2.  
 

Tabell 8.2 Grupptext om Tyrannosaurus rex (handskriven version) i relation till 
tankekartans rubriker. 

 
 
Tabell 8.2 visar att den ifyllda tankekartan tycks ha varit styrande under 
skrivandet av texten i den handskrivna versionen. Tankekartans rubriker 
efterfrågar information om olika delteman, vilka i flera fall resulterat i en 

Text Tankekartans rubriker 
(1) tyrannosaurus var en dinosauri.  

(2) Den ått kött.  Vad åt den? 

(3) namnet Betyder tyrannödlöronas kung. Vad betyder namnet? 

(4) Den hade korta armar och kllor. (5) 
Den hade okså kraftig bak ben. (6) Den 
hade 15 cm longa tender (7) På kanterna 
var Det som såg. 

Utseende 

(8) Den levde För 70 miljoner år sen.  
(9) den levde i nordamerika och asien. 

När levde den?  
Var levde den? 

 
(10) den var 12 m  
(11) den vägde 7 ton eller 6,5 ton. 

Storlek: 
längd 
vikt 

(12) alla donosaurier var hans fiender. 
(13) den rev och ått upp sina fiender med 
sina vassa tender. 

Fiender? 
Vapen? 

(14) ett barn kunde krippa in i munen. 
(15) dens huven var så stort så ett Barn 
kunde krippa under. (16) Han kunde 
springa i 30 km i timen. (17) Den levde i 
en krita. 

Annat roligt att veta 
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eller flera meningar om varje deltema. Rubriken Annat roligt att veta öpp-
nar för att skriva sådant som eleverna själva funnit intressant om dinosau-
rierna.  

Med Karins hjälp har texten i den datorskrivna versionen delats in i tre 
mer sammanhållna stycken. Meningarna som behandlar utbredningsa-
spekten har flyttats om, och bildar tillsammans med klassifikationen och 
beskrivningen av namnbetydelsen ett inledande stycke. Det andra stycket 
informerar om storlek och utseende/kroppsdelar och det tredje ger inform-
ation om ett antal övriga delteman såsom fiender, löphastighet och munnens 
storlek.   

Om man närmare studerar textbindningen kan man konstatera att Ty-
rannosaurus rex är en återkommande referent genom hela texten. I den 
handskrivna versionen framträder denna referent i de flesta fall genom pro-
nominalisering, oftast med den, men också genom han. Tyrannosaurus rex 
eller Tyrannosaurus förekommer endast i rubriken och i första meningen. I 
den datorskrivna versionen varvas Tyrannaosaurus rex eller T-rex oftare 
med pronomenet den. Det är också denna referent som i de båda version-
erna oftast hamnar på temaplats. Att denna informationsstruktur, som 
alltså är ett exempel på temaupprepning, är vanligast i texten, är en följd av 
att varje mening vanligtvis informerar om en ny aspekt av dinosaurien. I 
båda textversionerna finns enstaka fall av temaprogression. I den hand-
skrivna versionen finns temaprogression mellan meningarna 6 och 7, Den 
hade 15 cm longa tender. På kanterna var Det som såg. I den datorskrivna 
versionen finns temaprogression mellan meningarna Den hade 15 cm långa 
tänder. Tänderna hade kanter som en såg. 

Markerade samband med konnektiver förekommer mycket sparsamt och 
är i de flesta fall meningsinterna (jfr Ledin 1999b). I den handskrivna vers-
ionen finns i mening 13 en additiv konnektiv genom och. Här finns också 
ett kausalt så i mening 15, genom vilket storleken på dinosauriens huvud 
specificeras. Ett kausalt samband med för återfinns i meningen Namnet be-
tyder tyrannödla för den är kung över alla ödlor i den datorskrivna vers-
ionen. Eftersom konnektivbindningarna är meningsinterna, kan mening-
arna kastas om utan att innehållet i texten påverkas (Ledin 1999b:34). End-
ast en meningsextern konnektiv förekommer genom det additiva också i den 
handskrivna versionens mening 5: Den hade okså kraftig bakben. I texterna 
är det framför allt den lexikala upprepningen av huvudreferenten som bi-
drar till sammanhang i texten som helhet.  
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Texten om Triceratops är även den ett exempel på en av de gruppskrivna 
texterna. Den visas i den handskrivna versionen i exempel 8.23 och i den 
datorskrivna versionen i exempel 8.24.  
 
 

(1) Triceratops var en dinosaurie. 
(2) Den var växtätare. 
(3) Den levde för 70 miljoner år sedan. 

(4) Namnet betyder trehornande ansiktet 
(5) den levde i Nordamerika. 
(6) Triceratops var 9m lång och vägde 5-8 ton 
och 3-4 m hög. 
(7) Den hade bensköld och en lång svans. 
(8) Triceratops hade tre horn. 
(9) Hans vapEn var Hornen. 
(10) en av hans fiender var T-rex. 
(11) Hans Horn BAKOM ögonen Dom VAR 90 CM Långa. 
 
Chabo, Tina, Disa, Erika och Jamal 

Exempel 8.23 Grupptext om Triceratops (handskriven version). 

Texten i exempel 8.23 saknar ett utsatt heltema. Istället inleds den med ett 
klassifikationssteg som omfattar mening 1–2. I mening 1 ges en artbestäm-
ning och i mening 2 får vi veta att dinosaurien hör till växtätarna. Mening 
3 informerar om deltemat utbredning, mer exakt om tiden för utbredningen. 
Information om utbredningen återkommer i mening 5, där platsen för ut-
bredningen anges. Däremellan, i mening 4, ges en förklaring av namnets 
betydelse. Att deltemat utbredning splittrats upp tyder på att eleverna han-
terat de två frågeformulerade satserna i tankekartsrubriken När levde de? 
Var levde de? som åtskilda från varandra.  

Om man studerar de övriga beskrivna deltemana blir det också i denna 
text tydligt att tankekartans rubriker satt spår i texten. Eleverna beskriver 
först dinosauriens storlek i mening 6, och därefter ges information om di-
nosauriens utseende/kroppsdelar i mening 7 och 8. I mening 9 får vi veta att 
hornen är dinosauriens vapen. Denna information relaterar till den andra 
delen av tankekartsrubriken Fiender? Vapen?. Den första delen i tanke-
kartsrubriken, Fiender, beskrivs i mening 10. Därefter återgår texten till att 
beskriva utseende/kroppsdelar i mening 11, där vi får veta att hornen 
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bakom öronen är 90 cm långa. Den information som behandlar deltema 
utseende/kroppsdelar splittras på så vis upp istället för att sammanföras i 
texten. En orsak till uppsplittringen kan vara att tankekartsrubriken Fien-
der? Vapen? antyder att information om vapen hör samman med informat-
ion om fiender.  

Textbindningen är outvecklad i texten. Här finns inga meningsexterna 
konnektiver utan endast två meningsinterna additiva konnektiver med och 
i meningarna 6 och 7. Den tematiska bindningen bygger i huvudsak på te-
maupprepning. I de flesta meningarna förekommer huvudreferenten Trice-
ratops, oftast genom Triceratops eller den, på temaplats i meningarna. Det 
här är, liksom i föregående textexempel, en följd av att de flesta meningar 
ger ny information om samma referent. Temaprogression förekommer vid 
ett tillfälle, och det är mellan mening 8 och 9: Triceratops hade tre horn. Hans 
vapEn var Hornen. I den senare meningen har dock den nya informationen, 
Hans vapen, placerats på temaposition. På så sätt blir det tydligt att Hans vapen 
är det som man här ”talar om” (Hellspong och Ledin 1997:84).  

Sammantaget håller sig denna text huvudsakligen till en uppradning av 
olika informationsaspekter. Textstruktureringen sker i regel inom mening-
arna, vilket innebär att meningarna kan kastas om utan att innehållet i tex-
ten påverkas (Ledin 1999b).  

Exempel 8.24 Grupptext om Triceratops (datorskriven version). 
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I den datorskrivna versionen i exempel 8.24 kan vi se att några meningar, 
med hjälp av Karin, flyttats om och att texten delats in i stycken. Det har 
också lett till en något tydligare tematisk struktur i texten. Här kan vi se att 
eleverna fått hjälp med att sammanföra de olika informationsaspekter som 
kan relateras till deltemat utbredning. Informationen om när och var den 
aktuella dinosaurien levde har fogats in i en och samma sats: Den levde för 
70 miljoner år sedan i Nordamerika. Denna mening bildar tillsammans med 
den klassificerande inledande meningen ett eget stycke. Informationen om 
namnbetydelsen i meningen Namnet betyder trehornande ansiktet bildar ett 
eget stycke. Det tredje stycket informerar sedan om deltemana storlek och 
utseende/kroppsdelar. Meningen som informerar om dinosauriens fiender 
har också omplacerats, och utgör här ett eget stycke sist i texten. I denna 
text finns också en något mer utvecklad textbindning genom temaprogress-
ion i meningarna Triceratops hade tre horn. Två horn satt i pannan och ett 
på nosen.  

8.3.2 De enskilt skrivna djurtexterna  
De enskilt skrivna faktatexterna om djur liknar till stor del de gruppskrivna 
faktatexterna vad gäller makrostruktur. Som nämnts i avsnitt 8.1.3 skriver 
de flesta elever inte sina djurtexter med utgångspunkt i en ifylld tankekarta, 
utan utgår istället från ett papper med faktauppgifter om sådant som de 
själva funnit intressant under läsningen av källtexterna.  

Ett exempel på en djurtext är Gregers leopardtext, och den visas i exem-
pel 8.25. 
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Exempel 8.25 Gregers faktatext om leoparden.  

Texten består till stora delar av uppradade faktauppgifter, som i flera fall 
inte byggts ut till fullständiga meningar. Texten är med avseende på detta 
ett undantag i materialet. Inspirationen eller förebilden tycks ha varit en 
faktaruta. Till detta intryck bidrar inte minst att den information som ges 
om leoparden i flera fall föregås av en faktakategori: Storlek 3/2, Längd upp 
till två meter, Fiender människor. Vissa informationsaspekter står dock 
utan en sådan faktakategori, t.ex. Gnagare och fisk, som här troligtvis avser 
att informera om leopardens föda. I texten kan dock flera utvecklingspo-
tentialer ses. Efter rubriken som anger textens huvudtema följer en klassifi-
kation som för djuret i fråga till släktet kattdjur. Detta följs av information 
om djurets vikt, i meningen Den väger mellan 30-70 kilo. Vi får också in-
formation om deltemat utseende/kroppsdelar i meningarna Den är orange-
gul och den har svarta fläckar. Formen på leopardens hörn tänder ändras 
mycket. Dessa meningar följer dock inte direkt på varandra, utan (den gra-
fiska) meningen Fiender människor är placerad mellan dem. Deltemat utse-
ende/kroppsdelar hålls alltså inte samman i texten. När det gäller referens-
bindning finns en varierad sådan genom växlingen mellan Leoparden och 
den.  
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I exempel 8.26 visas Daniels text om dyngbaggen, vilken är ett exempel 
på en textstruktur som återfinns i flera av texterna.  

Exempel 8.26 Daniels faktatext om dyngbaggen. 

Texten inleds med att heltemat, Dyngbaggen, anges i rubriken. Därefter föl-
jer en klassifikation som informerar om släktskap, i vilken dyngbaggen be-
skrivs som en slags skalbagge. I resten av texten beskrivs ett antal delteman 
knutna till textens heltema. Texten har dessutom delats in i sex textstycken. 
Den inledande klassifikationen utgör ett eget första stycke. Det andra 
stycket informerar om utseendet och livslängden, det tredje om dyngbag-
gens föda och boplats, det fjärde om fiender, det femte om förekomst och 
det sista informerar om dyngbaggens beteende.  

Dyngbaggen är den huvudsakliga referenten, och upprepas ofta på tema-
plats genom identisk upprepning, t.ex. Dyngbaggen är en slags skalbagge. 
Dyngbaggen är kolsvart. Vid ett tillfälle görs referensbindningen genom 
pronominalisering: Den har 6 ben och 3 horn. Denna informationsstruktur, 
som är ett exempel på temaupprepning, är vanligast i texten. Temaprogress-
ion förekommer dock också, såsom i följande meningar: Den har 6 ben och 
3 horn. Hornen kan vara 8-9 cm långa. Dyngbaggen både äter och bor i 
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dynga. Dynga=bajs. Likhetstecknet i det sista exemplet har här tolkats som 
en symbol för verbet betyder.  

Liksom i de grupptexter som analyserades i föregående avsnitt finns få 
markerade samband mellan satserna i texten. Ett meningsinternt additivt 
och finns i meningen Dyngbaggen både äter och bor i dynga. Även en me-
ningsextern konnektiv förekommer som anger rumslig relation genom det 
pronominella adverbet där i meningen Där lägger honan sedan sina ägg.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de gruppskrivna texterna och de indi-
viduellt skrivna texterna som analyserats har flera likheter med de texter 
som Wiksten Folkeryd sin undersökning identifierar och benämner ”sam-
manhållna encyklopediska listor” (2014:128). Texterna är innehållsligt 
sammanhållna genom att de informationsaspekter som listas i texterna alla 
relaterar till ett och samma heltema, dvs. till t.ex. Tyrannosaurus rex och 
Triceratops. Konnektiver förekommer sparsamt i de analyserade texterna 
och meningarna kan ofta kastas om utan att betydelsen förändras (Ledin 
1999b).  
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8.4 Sammanfattande diskussion 
Skrivprojektet är ett exempel på en undervisning där arbetet med ett ämne, 
och med text och språk integreras. En sådan undervisning har potential att 
skapa möjligheter att både lära om ett ämne och systematiskt strukturera 
kunskaper om det aktuella ämnet i det egna skrivandet. Samtidigt ger detta 
också undervisningen en komplexitet i den meningen att här ingår flera mål 
som i kombination med varandra kräver mycket lärarstöd (jfr Wirdenäs 
2013). Här finns målet att eleverna ska erövra en form för skrivande som 
är mindre bekant för dem, och ett mål att eleverna ska läsa, förstå och re-
dovisa fakta ur källtexter på ett korrekt sätt, utan att göra direkta avskrifter 
ur dem. Det blir tydligt att flera elever är i behov av individuellt stöd under 
läsningen och för att förstå innehållet i källtexterna.  

I undervisningen utnyttjas ett genrepedagogiskt arbetssätt. Arbetet inleds 
med att elevernas befintliga kunskaper om dinosaurier synliggörs och ut-
vecklas. För arbetet med förebild erbjuds eleverna ett omfattande och expli-
cit stöd inför skrivandet, i synnerhet för texternas makrostruktur. Förebilds-
aktiviteterna sker i olika former. Inledningsvis erbjuds förebilder genom 
uppgifter i par/grupp där den beskrivande textaktiviteten uppmärksammas 
och övas separat från ett användningsområde (jfr Langer 2002:13). Ett ex-
empel på detta är textsekvensövningen. Förebilder skapas också genom 
samskrivning, som vid sidan av att erbjuda en modelltext också ger förebild 
för hur man kan tänka under processen med att överföra tankekartan till 
en tematisk disponerad text. I undervisningen finns också en genomtänkt 
plan för ett undervisningsupplägg där lärandestödet är tänkt att minska suc-
cessivt. Inledningsvis skrivs en faktatext i helklass, därefter i grupp och till 
sist enskilt.  

Textanalysen visar att alla elever lyckats omsätta undervisningens läran-
destöd i eget skrivande vad gäller texternas makrostruktur. Alla texter in-
leds med någon form av klassifikation i enlighet med de modelltexter som 
erbjudits i undervisningen. Därefter följer en beskrivning av olika delteman 
kopplat till det djur som utgör textens heltema. Elevernas texter kan besk-
rivas som enkla beskrivningar bestående av en uppräkning av ett antal in-
formationsaspekter (jfr Wiksten Folkeryd 2014). Uppräkningen görs genom 
att varje mening oftast ger en ny information. Meningarna binds dock end-
ast undantagsvis samman genom konnektiver eller temaprogression. Det in-
nebär att meningarnas inbördes ordning kan ändras utan att textens bety-
delse påverkas (Ledin 1999b).  
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Skrivprojektet är också ett exempel på skolan som ”textreproducerande 
verksamhet” (Anward 2005:76). Eleverna ska skapa texter genom att re-
producera fakta ”med egna ord” (Nilsson 2002), ett skrivande som tycks 
vara utbrett såväl på gymnasiet (Nyström 2000) som inom grundskolans 
olika ämnen och årskurser (t.ex. Nilsson 2002, af Geijerstam 2006, Staaf 
2011)). I vilken grad elevtexterna är skrivna ”med egna ord”, eller innehål-
ler avskrifter, har dock inte undersökts i textanalysen. Att avskrift mer eller 
mindre används som skrivstrategi framgår ändå av observationerna av 
skrivarbetet i klassrummet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan av-
skrifter ses som en stötta att ta sig in i en ny språk- och ämnesvärld (jfr af 
Geijerstam 2006:162). I de övriga skrivprojekt som undersökts i förelig-
gande avhandling bygger de texter som eleverna skriver på ett innehåll som 
ligger eleverna mer nära, såsom pulkaåkning på skolgården, en sagovärld 
med häxor och såväl jämnårigas som egna åsikter och tankar i olika frågor. 
Detta projekt medför skrivande i ett mer främmande ämne och ett möte 
med ett ämnesspråk (Liberg 2008b, af Giejerstam 2006). 
 
 
 
 

  



  



DAROON YASSIN FALK  Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3 
 

231 
  
 

9 Avslutande sammanfattning och diskussion  
Syftet med denna avhandling har varit att utifrån ett kvalitativt studium av 
arbetet med fyra skrivprojekt i ett klassrum bidra till kunskapen om skriv-
undervisning i grundskolans årskurs 3. Bakgrunden till undersökningen är 
de ökade krav på varierad skriftproduktion som de nya nationella målen 
föreskriver för den aktuella årskursen (Skolverket 2009), och som hänger 
ihop med den svårighetsökning för läs- och skrivuppgifter som följer under 
mellanåren (Taube m.fl. 1999, Chall & Jacobs 2003, Liberg 2008a). Under-
sökningen har haft fokus på att belysa vilket lärandestöd som eleverna er-
bjuds inom ramen för de studerade skrivprojekten och vilka texter som 
skrivs. De frågor som varit vägledande i avhandlingen är följande: 

 
1. Vad för slags skrivuppgifter möter eleverna inom ramen för de un-

dersökta skrivprojekten? 
2. Vilka läs-, skriv-, och samtalsaktiviteter med koppling till skrivpro-

jektens måltexter engageras eleverna i?   
3. Vilka textdimensioner (form, funktion och innehåll) lyfts särskilt 

fram under olika skrivprojekt? 
4. Hur ser de texter ut som eleverna skriver och vilka textaktiviteter 

omfattar de? 
5. Hur kan man beskriva relationen mellan de texter som eleverna 

skriver och det lärandestöd som undervisningen erbjuder? 
 
Dessa frågor besvaras genom en analys av skrivförlopp (etnografisk analys), 
textsamtal (innehållsanalys av samtal) och texter (textaktivitetsanalys och 
analys av textbindning).  

I detta kapitel ges först, i avsnitt 9.1, en sammanfattning av avhandling-
ens huvudresultat utifrån ovanstående fem frågor. I avsnitt 9.2 diskuteras 
den erbjudna undervisningen som uttryck för olika skrivdiskurser (Ivanič 
2004). Avsnitt 9.3 har fokus på de texter som skrivs och de skrivkompeten-
ser som eleverna genom dessa ges möjlighet att utveckla.  

9.1 En varierad skrivundervisning 
På ett övergripande plan kan jag utifrån resultaten konstatera att den något 
dystra bild som framträtt i studier om både läsande och skrivande i skolan 
inte stämmer med den helhetsbild som framträder i denna studie. Tidigare 
forskning har bland annat lyft fram problemet med att eleverna ofta blir 
utelämnade till att lösa skriftliga uppgifter på egen hand utan tillräckligt 
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med lärandestöd (t.ex. Norberg Brorsson 2007, Nilsson 2002), eller att den 
undervisning som erbjuds domineras av snäv syn på skrivande med lokal 
textform i fokus (Skoog 2012, Schmidt 2013, jfr Skolverket 2007).  

Den undervisning som undersöks i denna avhandling kännetecknas sam-
mantaget av en syn på skrivande som en mångfacetterad och social aktivitet 
tätt sammankopplad med läsning, och framför allt med samtal. Skrivandet 
ingår i mer eller mindre utvecklade aktivitetskedjor där de olika delarna inte 
framstår som isolerade utan är länkade till varandra på olika sätt, och i vissa 
fall i flera led (jfr Liberg 2008b). I stort sett visar de undersökta skrivpro-
jektens upplägg och utformning på en syn på lärande som något som sker i 
interaktion, och på texter som produkter skapade i dialog. Det är en ambi-
tiös lärare och undervisning vi möter där eleverna under långa skrivförlopp 
erbjuds att erövra för sin ålder avancerade skriv- och textkompetenser. Det 
kan också noteras, även om detta inte i sig undersöks, att den klass och 
skola som avhandlingen fokuserar präglas av mångfald där elever med 
skilda språkliga bakgrunder och förutsättningar ingår. Det ska också tilläg-
gas att de skrivprojekt som undersöks i avhandlingen är de mest omfattande 
skrivundervisningsuppläggen i den aktuella klassen. Det avhandlingen pe-
kar på är alltså vad som lyfts fram som de centrala skrivförmågorna i den 
aktuella klassen. 

Svaret på den första analysfrågan, om vilka skrivuppgifter eleverna mö-
ter, är att eleverna engageras i mycket olikartade uppgifter och texter. Skriv-
projekten rör sagor, insändare, instruktioner och faktatexter, och det är 
textslag som utvecklats för att hantera och möjliggöra olika medieringar. 
Sagorna är berättelser om en fantasivärld, insändarna är ett sätt att göra sin 
röst hörd i en viktig fråga, instruktionerna handlar om att beskriva hur man 
gör något, och faktatexterna ska fastställa en vedertagen kunskap (som ska 
formuleras ”med egna ord”). I läroplanen föreskrivs tre av dessa textslag i 
uppnåendemålen: berättelser, instruktioner och faktatexter (Skolverket 
2009). Textslaget insändare är dock något som läraren så att säga lägger 
till. Att läraren följer läroplanen är förstås naturligt, och det kan noteras att 
insändarskrivande i skolan, används även utanför det aktuella klassrummet 
(Karlsson 1997, Bergh Nestlog, 2009, 2012, Nyström Höög 2010, Holm-
berg och Wirdenäs 2010). Även om det exakta arbetet med dessa textslag 
är unikt för det undersökta klassrummet, rör det sig alltså om skrivför-
mågor som det också mer allmänt arbetas med i skolans yngre år (jfr också 
Skoog 2012, Wiksten Folkeryd 2014, Vuorenpää 2016).  

Vad gäller den andra frågan om vilka aktiviteter eleverna i relation till de 
olika texter som skrivs engageras i, finns det både likheter och skillnader 
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mellan skrivprojekten. En självklar skillnad mellan skrivprojekten är att 
olika skriftliga medieringar, olika sätt att tänka och handla genom text, står 
i fokus, så att man exempelvis i sagoprojektet läser och skriver just sagor 
och i insändarprojektet läser tidningar och skriver insändare. En tydlig lik-
het mellan skrivprojekten är att eleverna under en inledande fas erbjuds nå-
gon form av modelltext som läses i helklass. Under sagoprojektet får ele-
verna ta del av modelltexter genom att lyssna till upplästa sagor. Detsamma 
gäller också under insändarprojektet där olika insändare och insändarsvar 
ur dagstidningar och Kamratposten högläses och diskuteras. Här får ele-
verna också möjlighet att på egen hand läsa insändare i Kamratposten. Un-
der arbetet med faktatexterna och instruktionerna erbjuds eleverna förebil-
der genom de modelltexter som visas på tavlan. Förebilder för skrivande ges 
under dessa två skrivprojekt också genom de texter som gemensamt skrivs 
på tavlan. I samband med denna gemensamma skrivaktivitet erbjuds ele-
verna också stöd för hur de kan tänka och arbeta under skrivandet av den 
egna texten. 

Gemensamt för alla skrivprojekt är att samtal pågår i samband med varje 
aktivitet, såväl inför ett skrivarbete som under skrivandets gång. Samtliga 
texter som skrivs har således sin grund i någon form av samtal. En viktig 
didaktisk implikation av detta är att samtalens innehåll och kvalitet får be-
tydelse för de texter som eleverna skriver, och för elevers möjligheter att 
lösa de skrivuppgifter de ställs inför i undervisningen (jfr Bergh Nestlog 
2012:238, Wirdenäs 2013).  

Textsamtalens inriktning hör till en central skillnad mellan skrivpro-
jekten. Det leder över till den tredje frågan, om vilka textdimensioner som 
lyfts fram under de olika skrivprojekten. Här är huvudresultatet att den så 
kallade texttriaden (Ongstad 2004) – innehåll, form och funktion – priori-
teras och hanteras olika i skrivprojekten. Som analyserna har visat samver-
kar ofta dessa textdimensioner på olika sätt. Under skrivprojekten fokuse-
ras dock vissa, men inte andra, dimensioner. Arbetet under sagoprojektet är 
inriktat mot förebild genom ett fokus på genredrag. Texternas yttre form, 
hur sagor typisk inleds och avslutas, explicitgörs medan den inre strukturen 
nämns implicit. Samtalen är här inriktade mot ett antal innehållskomponen-
ter, såsom äventyr och motsättningen mellan ont och gott, genom vilka den 
inre strukturen i texterna antyds.  

De textsamtal som bildar utgångspunkt för arbetet under insändarpro-
jektet erbjuder framför allt stöd som syftar till att utveckla elevernas förstå-
else för insändartexters funktion. Funktionssamtalen är särskilt inriktade 
mot en global funktionsaspekt. Vad de konkreta insändartexterna som läses 
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i klassen ”gör”, t.ex. argumenterar, beskriver eller berättar, diskuteras inte, 
utan samtalen är snarare inriktade mot vad man kan uppnå med att skriva 
en insändartext, t.ex. att ge uttryck för egna åsikter, väcka offentlig debatt 
i en fråga eller att klaga på någonting. Den formaspekt som lyfts fram är 
insändarsvarens yttre form inom vilken texten och kommunikationen sedan 
utspelas. Texternas inre struktur och språkliga utformning blir här något 
som är mer öppet (jfr Holmberg 2012).  

I instruktionsprojektet och faktaprojektet finns en tydligare forminriktad 
ingång. De samtal som inleder instruktionsprojektet har fokus på hur den 
aktuella typen av text uppnår sitt syfte att vägleda någon mot ett bestämt 
mål. Syftet med att skriva en faktatext diskuteras inte utan under detta 
skrivprojekt är arbetet huvudsakligen inriktat mot att skapa förebilder för 
skrivandet och mot att förankra skrivandet i ett visst ämnesområde.  

Den undervisning som eleverna erbjuds inom ramen för de olika skriv-
projekten präglar de texter som skrivs. Undervisningens betydelse för, och 
tydliga samband med, de texter som skrivs är väl belagd (se t.ex. Norberg 
Brorsson 2007, af Geijerstam 2006, Holmberg 2009, Bergh Nestlog 2009, 
2012, Wirdenäs 2013), och min studie belyser i detalj olika undervisnings-
upplägg och deras påverkan på slutprodukten. Detta kan relateras till den 
fjärde frågan, som handlar om texternas utformning, och till den femte frå-
gan, som rör relationen mellan elevtexterna och det lärandestöd som under-
visningen erbjuder.  

Under faktatextprojektet erbjuds tydliga mönster för texternas inre struk-
tur genom modelltexter och förebildssamtal. De modelltexter som eleverna 
får ta del av har en struktur i form av beskrivning. De faktatexter som ele-
verna skriver följer samma övergripande textmönster som modelltexterna. 
Liksom modelltexterna byggs elevernas texter upp av påståendesatser som 
naglar fast olika aspekter av det djur som beskrivs.  

I insändarprojektet är, som nämnts, den yttre formen föreskriven men 
inom denna kommunikationsram, där en KP-insändare besvaras, finns en 
variation mellan elevtexterna vad gäller den inre strukturen. I elevtexterna 
aktualiseras olika textaktiviteter, som ställningstagande, instruktion och i 
viss mån också förklaring och beskrivning. En undervisning där den inre 
strukturen inte explicitgörs leder alltså till större variation i texternas inre 
struktur, och det finns spår av detta även i sagorna. En sådan undervisning 
öppnar för olika tolkningar av textutformningen och ger eleverna en frihet. 
I insändarprojektet faller detta ut väl och resulterar i att en vägg i klassrum-
met, där elevtexterna sätts upp, blir en arena för offentligt meningsutbyte. I 
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sagoprojektet svarar inte variationen i inre struktur mot lärarens genreför-
väntningar, och då blir denna variation besvärlig i den meningen att om-
skrivningar behöver göras.  

Avhandlingen visar också att en undervisning där texternas funktion 
framstår som oklar, resulterar i texter där relationen mellan form och funkt-
ion är oklar. Så är fallet för instruktionerna. Som framgått av analysen av 
skrivförloppets textsamtal är eleverna konfunderade över vad de skrivna 
instruktionerna ska fylla för funktion och vilket innehåll de mer exakt ska 
behandla (se t.ex. avsnitt 7.2.3). Den modell för texternas inre struktur som 
lyfts fram i undervisningen inför skrivandet är textaktiviteten instruktion i 
sin prototypiska form, med handlingsverb i imperativ ordnade i tidsföljd. 
Flera av de texter som skrivs tenderar dock att istället bli beskrivningar över 
skolans regler för exempelvis hur pulkaåkning eller hur ett klassråd går till. 
I de flesta texter realiseras visserligen dessa beskrivningar med uppmaningar 
i imperativ, men texterna är i sin helhet sällan uppbyggda som instruerande 
sekvenser som leder fram till ett bestämt mål.  

Gemensamt för de problem som uppstår under sagoprojektet och in-
struktionsprojektet är att det i undervisningen finns en otydlighet. I sago-
projektet märks det i att läraren inte explicitgör sina förväntningar på text-
struktur i elevernas texter. Att texterna ska ha en berättelsestruktur, precis-
eras inte, och det tonas dessutom ner, trots att den är central och grundläg-
gande för de texter som ska skrivas. Förväntningen på texternas makro-
struktur framträder istället mer implicit (se avsnitt 5.2.1). I instruktionspro-
jektet handlar otydligheten i undervisningen om att förväntningen på de 
skrivna texternas funktion och innehåll inte explicitgörs inför skrivande. Att 
texterna ska beskriva procedurer, rutiner och regler kopplade till den aktu-
ella klassrumspraktiken framgår först under de textsamtal som förs under 
pågående skrivarbete. Till otydligheten under instruktionsprojektet hör 
också att läraren valt en form för de skrivna texterna som inte helt och fullt 
blir funktionell för den typ av text som ska skrivas. Denna konflikt mellan 
form och funktion har sin grund i lärarens välvilliga ambition att följa kurs-
planens uppnåendemål om att eleverna mot slutet av årskurs tre ska kunna 
skriva instruerande text, samtidigt som hon vill erbjuda ett meningsfullt 
sammanhang för instruktionsskrivande i klassrummet.  

Exemplen ovan belyser vikten av lärandestöd som är tydlig och relaterad 
till de mål som sätts upp i undervisningen. I de två fall som problem uppstår 
(sagoprojektet och instruktionsprojektet), kan dessa härledas till brist på att 
centrala aspekter av de texter som läraren föreställer sig inte explicitgörs 
(jfr Holmberg 2008, 2014, Wirdenäs 2013). Med andra ord, tar läraren för 
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givet att alla elever har kunskap om berättelsestruktur, eller att de föreställer 
sig samma slags instruktionstexter som läraren har i åtanke, något som inte 
visar sig vara fallet hos alla elever.  

Jag vill framhålla textsamtalens potential som lärandestöd. Enligt Holm-
berg (2008) kan sådana samtal inriktas mot olika slags texter: föreställd 
text, läst text och text under arbete. Dessa olika perspektiv på text i samtal 
har enligt Holmberg (2008) potential att ge mer eller mindre starkt läran-
destöd för skrivande och han konstaterar att samtal om text under arbete 
ger det starkaste lärandestödet. Som redan nämnts finns under sagopro-
jektet inslag av samtal om föreställd text, och att samtalsstöd utifrån ett 
sådant perspektiv kan att leda till eleverna föreställer sig något olika texter 
(Holmberg 2008). 

Avhandlingen visar också att oavsett om ett skrivande föregåtts av ett 
tämligen omfattande förarbete genom samtal om text under arbete så är 
eleverna i flera fall i behov av ytterligare stöd när de ska påbörja arbetet 
med sina egna texter. Inför skrivandet av insändarsvaren får eleverna tyd-
liga anvisningar och en tydlig modell på tavlan för hur de ska utforma en 
inramande inledning för sina insändarsvar (se avsnitt 6.2.2, exempel 6.8). 
Hur en inledning ska utformas för att den ska fungera som inramning för 
just den egna texten blir ändå inte helt självklart. Detta leder till att flera 
elever är i omedelbart behov av stöd för att komma igång att skriva, i dessa 
fall samtalsstöd inriktat mot arbetet med den egna texten. Ett omfattande 
lärandestöd genom samtal om text under arbete förekommer också under 
faktaprojektet där modelltexter både läses, diskuteras och samskrivs. Under 
arbetet med den egna skriva texten är flera elever i behov av stöd för att 
utforma en tematiskt disponerad faktatext (se avsnitt 8.2.5, exempel 8.20). 
Fortsatt lärandestöd genom samtal om den egna texten är av central bety-
delse för att kunna erbjuda ett stöd som förmår att fånga respektive elevs 
behov, eller ett stöd som hamnar inom ramen för respektive elevs närmaste 
utvecklingszon (Vygotsky 1978).  

När det gäller frågan om relationen mellan elevtexter och lärandestöd, är 
värdet av funktionssamtal i skrivundervisningen ett viktigt resultat. En av-
saknad av sådana samtal i samband med skrivande har lyfts fram i ett antal 
tidigare studier (t.ex. af Geijerstam 2006, Norberg Brorsson 2007), och vär-
det av dem har blivit belyst i andra (t.ex. Smidt 2010, Sellgren 2011). Uti-
från erfarenheter från det norska forskningsprojektet SKRIV slår Smidt 
(2010:28) bland annat fast följande: ”[o]ppmerksomhet på bruk (formål, 
ev. mottakare, oppfølging/publisering) fører nødvendigvis til oppmerksom-
het også på innholld og form, og har med motivasjon å gjøre”. Sellgren 
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(2011) visar i sin studie hur elever i grundskolans årskurs 6 i arbetet med 
att producera muntliga och skriftliga förklaringar visar sig vara mer foku-
serade på att förklara snarare än att de ägnar sig åt att lära eller öva att 
förklara i enlighet med den modell som läraren undervisat om. Hon disku-
terar modelltextens värde för de förklarande texter som arbetet leder fram 
till och konstaterar att det som snarare tycks ha drivit eleverna i arbetet, är 
att eleverna har funnit ett behov av att förklara.   

Att en tydligare betoning på funktionsaspekter i undervisningen leder till 
engagemang och en uppmärksamhet mot innehålls- och formaspekter i tex-
ter blir tydligt också i föreliggande studie. Textens tydliga funktion och det 
autentiska skrivsammanhanget för den klasskrivna insändaren leder till en-
gagerade diskussioner i klassen om hur eleverna ska utforma texten och vil-
ket innehåll den ska behandla, utan att läraren erbjudit textmönster eller 
diskuterat språkliga strukturer. Under faktatextprojektet, och i samband 
med arbetet med textsekvensövningen, blir det också tydligt att samtalets 
funktionella inslag (dvs. att textens läsare ska vara ”någon som inte vet vad 
en sol är”) blir ett stöd för eleven Henrik för att komma på hur texten bäst 
bör inledas (se avsnitt 8.2.3, exempel 8.6). En viktig slutsats blir att skri-
vandets funktionsdimension gynnar skrivutveckling eftersom det möjliggör 
att iscensätta kommunikationssituationer på ett sätt som får eleverna att 
förstå vad det aktuella skrivandet går ut på.  

9.2 Skrivdiskurser 
De olika didaktiska val och prioriteringar som görs i den skrivundervisning 
som undersökts i avhandlingen ger uttryck för olika föreställningar om vad 
skrivande är och om vad det är att lära sig att skriva. Variationer gällande 
olika föreställningar om skrivande finns i Ivanič (2004) teoretiska modell 
över olika skrivdiskurser som presenterades i avsnitt 2.2. I det följande av-
snittet diskuteras avhandlingens resultat i relation till dessa diskurser. Dis-
kurserna kan mer eller mindre lyfta fram färdigheter, kreativitet, (mentala 
och yttre) processer, genrer, sociala praktiker och den vidare sociopolitiska 
kontexten (Ivanič 2004).  

Särskilt framträder två diskurser i den undervisning som undersökts: gen-
rediskursen och diskursen om sociala praktiker. Precis som Ivanič 
(2004:226f.) framhåller ger de undersökta skrivprojekten inte uttryck för 
renodlade diskurser, utan de framstår snarare mer eller mindre som ”skriv-
didaktiska hybrider” (Palmer 2013:58) där också inslag av en kreativitets-
diskurs och processdiskurs görs synliga. Färdighetsdiskursen med fokus på 
skrivregler och ett korrekt skriftspråk framträder inte som något centralt 
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undervisningsinnehåll i något av skrivprojekten, även om frågor om 
språkriktighet på lokal nivå (t.ex. stavning, stor bokstav, skiljetecken) gi-
vetvis uppstår hos eleverna i samband med skrivandet eller kommenteras av 
Karin efter att eleverna har fått ihop någon form av textutkast. 

I insändarprojektet (kap. 6) finns diskursen om sociala praktiker. Under-
visningen och skrivandet drivs här inte huvudsakligen av att eleverna ska 
öva sig i att skriva utifrån ett visst textmönster, utan av att de genom sitt 
skrivande ska kommunicera och utbyta åsikter och tankar med andra i en 
specifik situation. Detta att olika problem och frågor diskuteras, och att 
åsikter bekräftas och bryts ger också ett visst inslag av en sociopolitisk dis-
kurs. Skrivprojektet börjar med tidningsläsning och drar så att säga in of-
fentlig debatt i klassrummet. Det handlar om hur vi i detta samhälle, och i 
vår vardag, ska förhålla oss till varandra och hur vi ska ta ställning när det 
finns olika åsikter och problem.  

Diskursen om sociala praktiker finns också i instruktionsprojektet (kap. 
7). Texterna kopplas till en funktion i ett socialt sammanhang, som här ut-
görs av skolans och klassrummets regleringar av vad som är ett korrekt och 
eftersträvansvärt beteende. Här saknas dock den sociopolitiska diskursen; 
instruktionerna ska förteckna och beskriva regelsystemet, inte väcka debatt 
kring det. I instruktionsprojektet är ändå genrediskursen den tydligaste, och 
den präglar också faktatextprojektet (kap.8). Att bli bekant med en viss tex-
taktivitetsstruktur blir en huvudsak medan texternas mottagare och funkt-
ion hamnar mer i skymundan. Den risk för genreformalism i användningen 
av genrepedagogik som ett flertal forskare uppmärksammat (t.ex. Watkins 
1999, Ivanič 2004, Hertzberg 2006, Liberg 2009, Holmberg 2010b) kan 
delvis också skönjas här. Under instruktionsprojektet är formkraven abso-
luta med verb i imperativform som ska ordnas i en numrerad handlingsföljd. 
Att denna form sedan visar sig vara mindre lämplig för den funktion som 
elevtexterna är tänkta att fylla bidrar inte minst till det formorienterade in-
slaget under detta skrivprojekt. Textaktiviteten instruktion i sin prototy-
piska form bildar utgångspunkt för arbetet och textens formdimension blir 
på så vis överordnad textens funktion och innehåll vilket inte är förenligt 
med en triadisk och dialogisk textsyn där förhållandet mellan dessa textdi-
mensioner snarare ses som relationellt (Ongstad 2004:100f.). Det kan rela-
teras till den genrepedagogiska cirkelmodellen där den första fasen handlar 
om ett arbete med texternas förankring, för att i nästa fas diskutera förebild 
tillsammans med funktion (t.ex. Gibbons 2006, se också avsnitt 2.2.4). Om 
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inte arbetet med genrer inleds med förankring och funktion och ges tillräck-
ligt med tid riskerar skrivandet att leda till torrsim, menar Holmberg 
(2010b:24f), dvs. skrivande utan ett meningsfullt sammanhang.  

Genrediskursen, och de genrepedagogiska inslagen, präglar delvis också 
sagoprojektet (kap. 5). Det finns en förväntan om att elevernas texter ska 
utformas som berättelser även om den inre strukturen inte explicit naglas 
fast lika hårt, utan framträder mer implicit genom typiska sagodrag, såsom 
onda och goda karaktärer och ett lyckligt slut. I någon mån finns också här 
en kreativitetsdiskurs. Att klassen får lyssna till högläsning av sagor, och ta 
utgångpunkt i den egna erfarenheten av hur sådana texter utformas, kan ses 
som ett uttryck för detta. Det handlar om att skapa och förhålla sig till 
fantasivärldar. Samtidigt diskuterar varken läraren eller eleverna sagorna 
eller elevtexterna i termer av ett spännande, engagerande eller intressant in-
nehåll, vilket kännetecknar kreativitetsdiskursen. Istället är fokus i samtalen 
som sagt på typiska sagodrag. Man skulle kunna säga att genrediskursens 
mål, att eleverna ska skriva en viss typ av text, och kreativitetsdiskursens 
medel, i form av implicit undervisning om hur sådana texter byggs upp, 
samexisterar under detta skrivprojekt (jfr Holmberg 2014). Kreativitetsdis-
kursen med berättande texter har annars visat sig vara vanlig i grundskolan 
(Berge 2005, Norberg Brorsson 2007). Under sagoprojektet tycks alltså en 
viss genreorienterad influens gjort sig gällande.  

I alla skrivprojekt förekommer inslag av processdiskurs. Det rör sig inte 
om den inre mentala processen – skrivandet används inte som ett redskap 
för att få syn på och formulera egna tankar – utan om den yttre praktiska 
processen. I sagoprojektet och instruktionsprojektet synliggörs processen 
särskilt genom ett arbete med två textversioner och med kamratrespons som 
en del av skrivprocessen. Under faktaprojektet samlar eleverna inledningsvis 
stoff som sorteras i tankekartor, och de texter som eleverna skriver kom-
menteras av läraren för att sedan omarbetas till en slutversion. Under insän-
darprojektet blir arbetet inte processorienterat på samma sätt som i de tre 
övriga skrivprojekten. Att samla stoff, planera, få kamratrespons eller ar-
beta med texter i flera versioner ingår inte här. Skrivandet förbereds däre-
mot genom läsning och samtal för att bygga upp en förförståelse för de in-
sändartexter som ska skrivas. Processdiskursen präglar alltså på ett eller an-
nat sätt arbetet under alla skrivprojekt. Även om skrivprocessen inte i sig 
utgör ett huvudsakligt undervisningsinnehåll, framstår den likafullt som 
central i avhandlingen. För att alla elever ska ges en chans att ta sig in i de 
olika skriftliga världar som erbjuds i undervisningen krävs ett arbete över 
tid.  
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Sammanfattningsvis präglas den undervisning som undersökts av olika 
föreställningar om vad skrivande kan vara. Skrivande är en process, ett sätt 
att delta och bli en del av sociala praktiker och förhålla sig till offentliga 
diskurser, att bejaka och stimulera fantasi och att lära sig etablerade kultu-
rella former för skrivande. 

9.3 Skrivandets funktioner och innehåll: en domändiskussion 
Att skrivande är en mångfacetterad verksamhet framstår tydligt i avhand-
lingen. De olika skrivprojekten erbjuder eleverna att använda skrivandet på 
olika sätt, eller möjlighet att utveckla olika skrivkompetenser, för att tala 
om det med de termer som bland annat används i DeSeCo43 (2005, se också 
Rychen & Salganik 2000). DeSeCo är ett OECD44- initierat utbildningspo-
litiskt projekt där experter tillsammans med forskare med utgångspunkt i 
internationella resultatjämförelser mellan elever inom olika områden tagit 
fram ett antal kompetenser viktiga för aktivt deltagande i det moderna sam-
hället. En sådan kompetens är exempelvis att använda språk, symboler och 
text interaktivt (The ability to use language, symbols and text interactively), 
en annan att kunna förhålla sig till och interagera i heterogena grupper (In-
teracting in Heterogeneous Groups). Sådana huvudkompetenser bryts se-
dan ner i underkompetenser av olika slag. Idén är att väcka en diskussion 
om hur utbildningsystem ska utformas för att garantera både individer och 
samhället goda utsikter. Olika skriftkompetenser – eller literacy – ses då 
som avgörande för individers och samhällens utveckling.  

DeSeCo lägger med andra ord en grund för att diskutera domäner, alltså 
vilka förmågor eller kompetenser som skolan ska ägna sig åt. Vad gäller 
skrivande har ett antal skrivforskare i Norge utvecklat en sådan domänbe-
skrivning för skolskrivande i det så kallade Skrivehjulet (Berge m.fl. 2016, 
se också Evensen 2010:21). Modellen ligger till grund för att precisera både 
hur centrala skrivprov bör utformas och vilka skrivkompetenser som ska 
befrämjas i grundskolans undervisning. Utifrån den modellen är det möjligt 
att diskutera både resultaten i denna avhandling och vilken skrivdomän som 
kan eller bör prägla skrivundervisning under grundskolans tidiga skolår. 

Modellen bygger på tanken att skrivandet i vår kultur fyller sex grund-
läggande funktioner (eller ”formål” på norska): 1) hålla kontakt/utbyta in-
formation, 2) identitetsutveckling och självreflektion 3) kunskapslagring 

                                                      
43 Definition and Selection of Competencies.    
44 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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och kunskapsorganisering, 4) kunskapsutveckling, 5) konstruktion av text-
världar och 6) påverkan. Skrivfunktionerna är relaterade till olika skriv-
handlingar, som grovt motsvarar vad som i den här avhandlingen kallas 
textaktiviteter, och innefattar sådant som att beskriva, övertyga och ut-
forska. Skrivhandlingarna och skrivfunktionerna ses däremot inte som låsta 
till varandra. Poängen blir att exempelvis funktionen påverkan kan fyllas 
av olika skrivhandlingar: man kan i princip påverka genom vilken skriv-
handling som helst – det är lätt att inse att det går att både berätta och ta 
ställning i syfte att påverka (jfr Virtanen 1992). 

 Tillämpar vi modellen på avhandlingen aktualiseras funktionen påver-
kan i två skrivprojekt, insändarprojektet och instruktionsprojektet, och är 
då knuten till olika skrivhandlingar eller textaktiviteter. Textaktiviteten i 
insändarprojektet är inte given, utan detta skrivprojekt bygger just på funkt-
ionen påverkan, att göra sin röst hörd i ett offentligt meningsutbyte. När 
klassen gemensamt skriver sin insändare som uppmanar till ett visst age-
rande – att sluta förstöra och skräpa ner på skolgården – är påverkansfunkt-
ionen tydlig. De insändarsvar som skrivs inom ramen för samma projekt 
öppnar också för funktionen att hålla kontakt/utbyta information med 
andra läsare på Kamratpostens insändarsida. Det kan handla om att utbyta 
erfarenheter av maten på den egna skolan (se tabell 6.6) eller att diskutera 
och utreda varför cigaretter finns (se tabell 6.7). Den kombination av skriv-
funktioner som skrivandet av insändarsvaren aktualiserar får genomslag i 
texterna genom att delar av olika textaktiviteter, ofta i en och samma text, 
tas i bruk: ställningstagande, instruktion, förklaring och beskrivning.   

Instruktionsprojektet bygger huvudsakligen på en beskrivande textakti-
vitet, där dock den språkliga realiseringen vilar på imperativer för att visa 
på att det är handlingar som regleras. Den påverkansfunktion som aktuali-
seras i instruktionsprojektet synliggör sambandet mellan skrivande och 
maktutövning. I elevernas skolvardag finns flera bestämda regler för hur 
rastaktiviteter och arbetsuppgifter ska utföras eller för hur redskap som vat-
tenflaskor får hanteras. Genom skrivandet bidrar eleverna till att upprätt-
hålla detta regelverk, samtidigt som de själva påminns om det.  

Faktatextprojektet bygger också på en beskrivande textaktivitet, men där 
skrivs meningarna som påståendesatser. Sett genom skrivhjulet är skrivan-
dets funktion kunskapslagring och kunskapsorganisering där eleverna åter-
ger och sorterar ett ämnesstoff ur en förlaga, som sedan ska resultera i en 
tematisk disponerad text. Att denna skrivfunktion är vanlig i skolan bekräf-
tas i andra studier. Smidt (2007) visar exempelvis att den kunskapslagrande 
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skrivfunktionen dominerar inom olika ämnen i årskurs 4. Att denna skriv-
kompetens blir föremål för det mest omfattande arbetet i den undervisning 
som undersökts i denna studie visar också att den tillskrivits ett särskilt 
värde.  

I sagoprojektet är funktionen konstruktion av textvärldar, något som är 
typiskt för litterära genrer. Denna skrivfunktion bygger på den berättande 
textaktiviteten, som de flesta elever i den undersökta klassen tycks vara be-
kanta med. För kombinationen konstruktion av textvärldar och berättande 
textaktivitet används alltså den klassiska sagan, vilket kan ses mot bak-
grund av en tradition att se sagoberättelser av olika slag som centrala i yngre 
barns liv.  

Två av Skrivehjulets skrivfunktioner framträder inte i den undervisning 
som undersökts i avhandlingen. Den ena är identitetsutveckling och självre-
flektion. Denna skrivkompetens görs alltså inte till föremål för ett längre 
skrivprojekt i det aktuella klassrummet (jfr Holmberg och Wirdenäs 2010). 
Därmed inte sagt att eleverna inte mött detta slags skrivande under läsåret. 
Eftersom avhandlingen inte har fokus på allt skrivande är det givetvis möj-
ligt att eleverna erbjuds att skriva i ett sådant syfte som en del i den övriga 
undervisningen (jfr Matre 2007). 

Den andra skrivfunktion som inte aktualiseras i undersökningen är kun-
skapsutveckling. Däremot är detta en skrivfunktion som eleverna med all 
sannolikhet möter i allt högre uträckning under sin fortsatta skolgång, ofta 
genom en förklarande textaktivitet (Sellgren 2011, Nygård Larsson 2011, 
Holmberg 2013). Även om skrivundervisningen i yngre åldrar vidgats från 
det ensartat narrativa skrivandet, tycks idén om att det diskursiva, utre-
dande eller utforskande skrivandet hör till senare årskurser fortfarande fin-
nas kvar. 

Med hjälp av Skrivehjulet blir det alltså möjligt att beskriva och diskutera 
skrivande och skrivkompetenser utifrån ett funktionellt perspektiv utan att 
sätta likhetstecken mellan funktion och bestämda textmönster eller att tala 
om specifika genrer. Ur ett lärarperspektiv är emellertid varken DeSeCo el-
ler Skrivehjulet den viktigaste referenspunkten för undervisningen, utan lä-
roplanens och kursplanens skrivelser. Ser vi till den kursplan för ämnet 
svenska som var gällande under tiden för undersökningen kan vi se att de 
delar av den som beskriver den riktning som undervisningen ska ha, ger 
uttryck för en funktionell språksyn där språket beskrivs som redskap för 
exempelvis lärande och kommunikation (Skolverket 2000, 2009, se vidare 
avsnitt 1.3). Beträffande uppnåendemålen för den aktuella årskursen, vilka 
ger en mer direkt vägledning för innehållet i skrivundervisningen, föreskrivs 
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som tidigare nämnts tre textslag, berättande texter, instruktioner och fak-
tatexter (Skolverket 2009:39). Studerar vi kommentarmaterialet framgår 
också att dessa är beskrivna utifrån ett formperspektiv genom ett fokus på 
texternas makrostruktur (Skolverket 2009:51, se också avsnitt 1.2). Så är 
också fallet i den senaste läroplanen som trädde i kraft 2011 (jfr Liberg m.fl. 
2012:490). Någon utvecklad domändiskussion eller domänbeskrivning 
över vad skrivande kan vara utifrån det funktionella perspektiv som belyses 
i Skrivehjulet finns inte, vilket jag menar vore önskvärt. Vilka skrivkompe-
tenser behöver elever ges möjlighet att utveckla under grundskolans tidiga 
år för att bli bättre rustade att möta det mer avancerande skrivandet som 
följer under mellanåren? Sett till min undersökning kan en sådan domän 
exempelvis innefatta funktionen påverkan, i exempelvis skrivandet av in-
sändare, funktionen konstruktion av textvärldar genom sagor och funkt-
ionen kunskapsorganisering genom faktatexter. Nu går det inte att göra nå-
gon exakt domänbeskrivning utifrån min fallstudie, men diskussionen är 
viktig att föra.  

Slutligen ska skrivandets innehåll kommenteras, vilket också kan ses som 
något som viktigt för en skrivdomän. Det är självklart att skrivande är 
kopplat till ett innehåll, och avhandlingen visar tydligt att olika slags inne-
håll följer med de olika skrivprojekten. Ofta är innehållet något som ele-
verna är bekanta med, vilket är naturligt på lågstadiet. Det handlar om de 
problem och funderingar som kan uppstå för 9-10-åringar (insändarna), om 
hur man ska göra saker på ett regelrätt sätt i samband med olika skolakti-
viteter (instruktionerna), om en fantasivärld med häxor och prinsessor, inte 
så olika karaktärerna i vilken tecknad Disneyfilm som helst (sagorna). När 
eleverna skriver sina sagor, instruktioner och insändare skriver de utifrån 
ett innehåll som de så att säga redan har med sig, sin fantasi, sina åsikter 
och erfarenheter av olika aktiviteter i klassrummet. Det handlar däremot 
inte om ett rent expressivt innehåll, om den egna erfarenheten i sig, vilket 
traditionellt varit viktigt i svenskämnet (Norberg Brorsson 2007, jfr Berge 
2005), utan det handlar om ett textanknutet innehåll som eleverna kan 
känna igen sig i. Faktaprojektet avviker här, eftersom poängen här är att 
överskrida den vardagliga erfarenheten och erövra ett ämne och ett ämnes-
språk. Det projektet pekar framåt mot de språk- och ämnesvärldar som ele-
verna kommer att möta eleverna på mellanstadiet, och allt mer under skol-
tiden ta form av mer och mer specialiserade ämnen (jfr af Geijerstam 2006 
om skrivandet i naturorienterande ämnen på mellan- och högstadiet eller 
Nygård Larsson 2011 om skrivandet i biologi på gymnasiet). 
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9.4 Slutord 
Denna undersökning bygger på ett insamlat material från ett klassrum. 
Detta väcker frågan om resultatens giltighet utanför det specifika fallet. Lar-
sson (2005) diskuterar generaliserbarhet och menar att begreppet inte en-
kelt låter sig tillämpas på kvalitativa fallbeskrivningar. Däremot, menar 
Larsson (2005:28), att de resultat som grundar sig i fallbeskrivningar av 
detta slag har ett värde i den mån de kan överföras på liknande situationer 
eller ställas i relation till andra undersökningar. 
 I detta kapitel har jag försökt visa just hur avhandlingens resultat kan 
vara generaliserbara i denna mening och relaterat dem till tidigare forsk-
ning. Att jag med detaljskärpa beskrivit skrivundervisning gör att resultaten 
förhoppningsvis också kan användas didaktiskt, som exempel på, och in-
spiration till, hur man som lärare under grundskolans tidiga år faktiskt kan 
göra. Eftersom man som lärare är bunden av både traditioner och styrdo-
kument är det inte bara i det klassrum som jag har undersökt som den här 
typen av skrivande är aktuell. Detta ska också ses mot bakgrund av att skri-
vande på lågstadiet är ett relativt outforskat område. Genom att visa på 
olika skrivdiskurser, funktioner och möjliga domäner har jag också velat 
väcka en diskussion om vad för slags skrivande eller literacy som kan och 
borde finnas på lågstadiet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Brev till elever och föräldrar 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Daroon Yassin och är forskarstuderande i svenska språket vid Örebro 
universitet. En del av min forskarutbildning består av att jag ska genomföra ett 
eget forskningsprojekt. Mitt forskningsprojekt handlar om skrivande och skriv-
undervisning i de tidigare skolåren. Syftet med ett sådant projekt är att hitta nya 
och bättre sätt att undervisa om texter i skolan. Därför är jag intresserad av att 
besöka ditt barns klass regelbundet under kommande läsår. Jag kommer att vi-
deofilma i klassen eftersom jag är intresserad av att se hur det går till när klassen 
sysslar med olika skrivuppgifter i klassrummet. Jag kommer också att samla in 
elevernas texter för att kunna undersöka vad skrivandet leder till. Resultatet av 
min undersökning kommer jag sedan att skriva om i en avhandling. 
 
Alla som medverkar i detta forskningsprojekt kommer att vara anonyma. Jag 
kommer alltså att byta ut namnen på alla elever och lärare som deltar i projektet. 
Jag kommer också att kalla skolan för något annat och endast tala om att den 
ligger någonstans i Mellansverige. Alla som medverkar har rätt att när som helst 
avbryta (tillfälligt eller helt och hållet) sitt deltagande i projektet. Det insamlade 
materialet kommer att hanteras enligt Vetenskapsrådets etiska principer för hu-
manistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
 
För att få använda det insamlade materialet i forskningssyfte och för utveckl-
ingsarbete krävs medgivande från eleverna och deras föräldrar. Därför ber jag 
dig att fylla i denna lapp om godkännande som sedan lämnas till klassläraren.  
 
Kontakta gärna mig om du har frågor eller vill veta mer. 
Vänliga hälsningar, 
 
Daroon Yassin 
Doktorand i Svenska språket 
Örebro universitet 
019-303747 
daroon.yassin@oru.se 
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Bilaga 1 forst. 
 
� Ja, jag ger mitt samtycke till att min dotter/son medverkar i projektet som be-
skrivs ovan. 
 
� Nej, jag ger inte mitt samtycke till att min dotter/son medverkar i projektet 
som beskrivs ovan. 
 
 
 
Namnteckning:    
 
___________________________________________________ 
Namnförtydligande (texta): 
 
__________________________________________________ 
Datum:                                             Ort: 
 
___________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Lästa modelltexter under instruktionsprojektet 
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