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Abstract
Birgitta Norberg Brorsson. 2007. Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i
grundskolans år 7 och 8. (You just kind of write. Writing and writing contexts in years 7 and
8 of compulsory school).

This thesis deals with writing and writing contexts in the latter part of the Swedish compulsory
school and with the interrelationship between the individual and the context, between the
pupil, the teacher, the instruction of writing in the short and long perspective and the school
as an organization and institution. The general aim of the study is to deepen the understan-
ding of school writing and its conditions by describing, analysing and interpreting writing
instruction from the teachers’, the pupils’ and my own perspectives. Fieldwork for my ethno-
graphic study was conducted in two parallel classes, 36 pupils in all, over three terms in
which all texts written during Swedish lessons were gathered. The theoretical framework is
the sociocultural approach based on research by Vygotsky and Bachtin. Six texts written by
three pupils regarding structure, style and the teacher’s written response and instruction in
connection with the writing are analysed. The instruction in the long perspective is analysed
with regard to what extent it offered the pupils coherence in their studies. To analyse the
instruction in an organizational and institutional view concepts from Berg’s studies on school
cultures and Langer’s research on effective American schools are used.

One major result is that the task, the receiver, the teacher’s response and the non-dialogic
classrooms are factors with great impact on the pupils’ texts. Most tasks require that the
pupil’s private, personal life and experiences are focused, e.g. in the many narrative texts,
whereas discursive texts are not represented at all in the material. The instruction in the long
perspective can in the main be characterised as catalogues, i.e. it does not lead to knowledge-
in-action and is similar to Swedish as a proficiency subject. As to teacher response it is not
possible to see any progression during the three terms but the same aspects are commented
on in most texts in both classes and do not improve the texts. The culture and traditions of
the school are important influencing factors in the teaching. One reason for this is the lack of
in-service training of the teachers when the new steering system of the Swedish school was
introduced in the middle of the 1990’s. When organizations undergo fundamental changes
traditions seem to exercise greater influence on actors than otherwise. Time has a great impact
on school activities and three conflicting concepts of time are present at school: the pupil’s
activity time, the teacher’s linear time and the institutional time. The work teams play a vital
role for the teachers but the care of the pupils takes most of their time. Pedagogic and didactic
discussions are rare and subject matters have no forum at all. Many of the factors in the
writing contexts are institutionally influenced and hence difficult to change but teachers and
pupils are actors in the school as an organization and institution. This means that they can
reproduce or transform the structures. In this there are developmental potentials.

Key words: compulsory school, writing contexts, school genres, structure, style, response,
knowledge-out-of-context, individual, narrative, in-service training, subject didactics, time,
work teams, institution

Birgitta Norberg Brorsson, Department of Humanities
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden. birgitta.brorsson@mdh.se
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Förord
”Man liksom bara skriver...” säger en av mina informanter, en elev i år 8.
Riktigt så enkelt är det inte att skriva en doktorsavhandling. Det kräver en
hel del läsande, tänkande och framför allt skrivande i ett antal versioner.
Men inte heller det räcker. En förutsättning för avhandlingsskrivande är
även stöd och hjälp från omgivningen.

Den person som betytt allra mest för mitt avhandlingsarbete är min hand-
ledare Per Ledin, Humanistiska institutionen vid Örebro universitet, som
har trott på mina idéer och stöttat mig under hela arbetet. Handledningen
har alltid hållit hög kvalitet, ofta högre än jag i förstone insett. Först när jag
senare vid datorn fortsatt mitt skrivande har jag förstått hur Per med några
korta fraser fångat ett helt komplicerat samband eller tydliggjort problem
jag tidigare inte upptäckt. Att alla diskussioner skett i en positiv atmosfär
har även det i högsta grad bidragit till att jag efter varje handledningstill-
fälle känt mig inspirerad att fortsätta. Ett viktigt problemområde i min av-
handling behandlar responsgivande. Jag kan bara konstatera att Per be-
härskar konsten att uppmuntra och ge konstruktiv kritik; han uppfyller
alla de kriterier på en god responsgivare som jag anger i min avhandling.
Ett stort tack, Per! Ett varmt tack riktar jag även till prefekten vid Huma-
nistiska institutionen vid Örebro universitet, Sören Klingnéus. Att som dok-
torand genomföra sina studier vid ett annat lärosäte och en annan institu-
tion än där man är anställd skulle kunna innebära komplikationer. Några
sådana har jag inte upplevt; tvärtom har jag alltid bemötts positivt och
professionellt. Också Catharina Nyström Höög, opponent vid mitt slut-
seminarium, vill jag tacka. De värdefulla synpunkter jag då fick har haft
betydelse för den slutliga utformningen av min avhandling. Tack också mina
doktorandkolleger Mats Landqvist, Anja Malmberg, Lena Lind Palicki och
Helge Räihä för stöd och givande samtal. Ett extra tack riktar jag till Helge
för hans bidrag vid slutseminariet.

Även om jag haft en god handledare hade avhandlingsarbetet säkerligen
inte fortskridit som det nu gjort om jag inte haft min make, Kjell-Åke, som
hela tiden stöttat och givit mig perspektiv på mitt skrivande. Han har också
tagit sig tid att läsa kapitel efter kapitel vartefter arbetet tagit form och
bidragit med konstruktiva synpunkter. Också på många andra sätt har han
underlättat mitt skrivande. Utan dig, Kjell-Åke, hade mitt skrivande inte
varit möjligt. Tack!

På min institution, Institutionen för humaniora vid Mälardalens hög-
skola, vill jag i första hand tacka min kollega Inga-Liese Sjödoff, som var
den som tog initiativet till det projekt som sedan blev grunden för min av-
handling. Hon avstod också en del av projektpengarna för att bidra till
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finansieringen av mina forskarstudier, och hon har läst hela avhandlings-
manus. Varmt tack, Inga-Liese, för allt stöd och för din fina kollegialitet!
Ett lika varmt tack riktar jag till Eva Sundgren som på olika sätt bidragit till
mitt skrivande: som en av opponenterna vid mitt slutseminarium, som kor-
rekturläsare och som fin kollega som alltid intresserat frågat om ”läget”.
Jag vill också tacka min prefekt, Ann-Margret Sandbäck. Utan ditt stöd,
Ann-Margret, hade det inte blivit någon avhandling.

Ett stort tack riktar jag även till John Jones, som granskat den engelska
sammanfattningen, till mina övriga arbetskamrater inom främst svensk-
ämnet på Institutionen för humaniora, som jag känt stort stöd från, till Kai
Kangassalo, som stått för utformningen av omslagsbilden och till biblioteks-
personalen vid Mälardalens högskola i Eskilstuna, som alltid hjälpt mig att
hitta all litteratur, bl.a. alla artiklar från olika mer eller mindre kända tid-
skrifter.

De som lagt grunden för mitt avhandlingsarbete, de lärare, de elever och
den rektor vid Centralskolan, som varit mina informanter, kan jag inte
nämna vid namn. Utan ert bidrag hade jag inte behövt tacka alla dem jag
ovan nämnt, helt enkelt därför att utan er medverkan hade jag inte haft
något material att studera och analysera. Ni är således de viktigaste av alla!
Tack för att ni orkade med alla observationer och intervjuer, allt tjatande
om texter och kopior, alla mejl. Tack för att ni stod ut med anspänningen
att så ofta ha en observatör i klassrummet. Jag inser att det var krävande.
Det är min förhoppning att jag med er hjälp nu lämnar ett bidrag till forsk-
ningen kring elevers skrivande.

Torshälla i december 2006
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1 Inledning

En gång under min lärartid på en gymnasieskola bad jag en elev att försöka
förklara för mig vari hans svårigheter att skriva uppsats bestod. Hans svar
var ärligt och kortfattat: ”Det ska väl du veta”. Det fick mig att reflektera
över min lärarroll och jag insåg att jag hade svårt att analysera hans skri-
vande. Det var lätt att se att hans texter uppvisade olika språkliga brister,
men det var också något annat, det jag hade svårt att sätta fingret på. Den-
na händelse inträffade för många år sedan, men den finns kvar i mitt minne,
och den väckte flera frågor: Vari bestod hans svårigheter? Hur skulle jag
bäst kunna hjälpa honom? Kunde mina skriftliga kommentarer leda honom
vidare? Bidrog min undervisning till att underlätta eller försvåra hans skri-
vande? Hur påverkade salsskrivandets miljö och tidspress honom? Dessa
frågor, som  berör skrivandets olika kontexter, utgör startpunkten för inne-
hållet i denna avhandling.

1.1 Bakgrund
Den ovan citerade elevkommentaren yttrades för ungefär tjugo år sedan.
Skrivandet på gymnasiet präglades av det s.k. salsskrivandet som innebar
att eleverna vid tre tillfällen per termin placerades i en skrivsal med en sten-
cil med kanske tio olika ämnen att välja mellan. Oftast var dessa ämnen
fram till själva skrivandet okända för eleverna och uppgiften var att skapa
en text som var förståelig, klar, redig och på alla sätt välskriven. Lärarens
rättning gällde till största delen rent språkliga fel som markerades i kanten
med speciella rättningstecken. Innehållet berördes endast marginellt i en
oftast allmänt formulerad kommentar. De brister som elevtexten eventuellt
uppvisade betraktades som resultat av elevens oförmåga. Men, jag började
ana att problemet med den ovan nämnde elevens skrivande var mångfacet-
terat och komplext och innefattade fler faktorer än endast hans individuel-
la förutsättningar.

Vi betraktar skrivandet som en central del av vår kultur och den som inte
behärskar detta viktiga redskap för kommunikation har svårt att ta aktiv
del i samhällslivet. Lärande är idag en huvudsakligen språklig verksamhet
där skrivandet spelar en väsentlig roll. Till skillnad från talet, som vi till
största delen lär oss i hemmet, lär vi oss att skriva främst i skolan, vilket
medför att skolans roll i detta sammanhang är av avgörande betydelse. För-
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mågan att skriva är dock också bunden till hembakgrund. De barn som i
hemmet har tillgång till en stimulerande språklig miljö, där skrivande och
läsande är naturliga inslag, får en mer gynnad start och även skolgång än de
barn som inte har denna hemmiljö (t.ex. Larsson 1984, Heath 1994, SOU
1997:108). Det är uppenbart att inte alla elever känner sig delaktiga i sko-
lans skrivundervisning, och många misslyckas med att erövra skriftligheten
och den kultursyn som finns i skolan. Einarsson (2004) skriver:

Detta innebär att barnen som läsare ska inte bara ytligt kunna utvinna be-
tydelser ur texter, utan de ska också vänja sig vid att reagera på dem, tolka
dem och tala om dem. Som skribenter ska de kunna skapa innebörder, med
olika syften och för olika mottagare (inklusive sig själva). De ska också vilja
(helst tycka om att) använda skriftligheten, dvs. inse nyttan med att läsa och
skriva, känna kraften i att utvecklas som personer och kraften i att med ord
kunna påverka omvärlden. (Einarsson 2004:313)

Formellt sett har dock alla barn samma chanser, men det gäller inte i reali-
teten, vilket bl.a. visar sig i den fortfarande tydliga snedrekryteringen till
högre utbildning trots skolpolitiska åtgärder. I detta sammanhang har till-
ägnelsen av språket och skrivandet en avgörande betydelse.

För att få kunskap om villkoren för elevers skrivande är det önskvärt att
man som forskare dels följer hela processen att skapa en specifik text, dels
får insikter i hur skrivundervisningen genomförs i ett längre perspektiv och
vilka sammanhang läraren skapar för elevers skrivande. Faktorer som hur
olika uppgifter och undervisningsmoment formas till ett sammanhängande
helt, vilket innehåll denna helhet i så fall har och vilka tysta underliggande
antaganden lärare gör då de utformar sin undervisning, har i forskningen
inte ägnats någon större uppmärksamhet (Applebee m.fl. 2000:397). Var
det så att jag i min ovan relaterade undervisning utgick från, också för mig,
dolda eller självklara premisser, normer och utgångspunkter för elevernas
skrivande? Kunde mina svårigheter att stödja eleven i hans skrivande delvis
ha sin grund i dessa tysta förgivettaganden?

Att lärarens antaganden och agerande är viktiga faktorer för elevers skol-
framgång visar en rapport från Skolverket (2006). Där framhålls lärarens
utbildning i ämnet, lärarens tro på sig själv som metodiskt/didaktiskt kom-
petent och lärarens upplevelse av glädje i undervisningen som viktiga förut-
sättningar. Enligt rapporten finns i ämnet svenska stor samvariation mellan
dessa faktorer och elevens lust att lära. En annan aspekt som belyses i rap-
porten gäller förhållandet mellan arbetslagen och ämnesgrupper. Tiden tycks
inte räcka till för ett utvecklande arbete i båda grupperingarna, vilket kan
få till följd ”att olika ämnestolkningar uppstår inom olika arbetslag på sko-
lan” (Skolverket 2006:44). Just bristen på tid är ett ofta upplevt problem i
skolverksamheten (t.ex. Sundberg 2005).
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Min forskning riktas mot grundskolans senare år, vilka hittills rönt spar-
samt forskningsintresse. För att förstå och få kunskap om de miljöer där
elevers skrivförmåga utvecklas, vilka resurser som finns och vilka krav som
ställs har jag under tre terminer följt två klassers skrivundervisning och
förutsättningarna för den. För att inte förlägga eventuella problem endast
hos individuella elever är det av vikt att förstå vilka regler och traditioner
för kommunikation som finns i skolan och som barnen måste anpassa sig
till. Jag utgår således från ett sociokulturellt perspektiv i min syn på sam-
spelet mellan individ och kollektiv och betraktar skrivförmåga som en inte
endast individuell kognitiv förmåga, utan också som ett resultat av sam-
spelet mellan skola och individ. Jag anlägger i min avhandling ett brett
perspektiv som omfattar analys av dels enskilda elevtexter och den omedel-
bara undervisningskontext de skapas i, dels skrivundervisningen i ett längre
perspektiv och dels skolan som institution. Att utreda det komplexa för-
hållandet mellan dessa nivåer är denna avhandlings ambition.

1.2 Syfte
Undersökningens allmänna syfte är att ge en djupare förståelse för skolskri-
vandet och dess villkor i grundskolans senare år. Genom att analysera en-
skilda elevtexter och genom att ur lärares, elevers och mitt eget perspektiv
beskriva, analysera och tolka såväl klassrummets skrivundervisning som
den institutionella kontexten önskar jag få en fördjupad kunskap om skol-
skrivandets betingelser. Min ambition är även att på grundval av de insikter
jag når kritiskt värdera och ta ställning till olika aspekter i skolans skrivun-
dervisning. Min förhoppning är att min forskning skall bidra till den veten-
skapliga diskussionen och ge nya perspektiv på skrivande. Min förhopp-
ning är även att avhandlingen skall ge svensklärare, skolledare, politiker
och lärarutbildare ökade kunskaper om samspelet mellan elevtext, under-
visning och skola som organisation och institution.

1.3 Min tolkningsposition
Som framgått av inledningen har jag arbetat som lärare i svenska, och mina
erfarenheter omfattar såväl grundskola, gymnasium som kommunal vuxen-
utbildning. Jag har även varit skolledare på gymnasiet. Numera undervisar
jag blivande lärare i svenska språket och svenskämnets didaktik. Mitt enga-
gemang för skolans verksamhet i stort, och för svenskämnet och för elevers
skrivande i synnerhet, har inte avtagit med åren. I stället har det med min
successivt ökade kunskap växt. Förutom att mina forskarstudier bidragit
till djupare insikt har även mina studenter i olika åldrar och från olika
miljöer hjälpt mig att förstå betydelsen av skrivförmåga i dess vidaste be-
märkelse. De elever som inte får hjälp att utveckla sitt skrivande i vare sig
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skola eller hem kommer sannolikt att i sitt framtida liv stöta på barriärer
som verkar inskränkande på deras livschanser. I denna avhandling betrak-
tar jag mina erfarenheter från olika skolor, olika skolformer och olika be-
fattningar som en tillgång då mina ställningstaganden därmed grundar sig
på insikter i skolors verksamhet i samspel med teoretiska kunskaper. Givet-
vis är jag medveten om att det finns en risk att min tidigare yrkesverksam-
het i alltför hög grad påverkar mina ståndpunkter, men min strävan är att
finna balans mellan mina yrkeserfarenheter och den distans jag som forskare
bör iaktta, mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. För oss alla gäller
att våra tidigare erfarenheter, referensramar, värdepremisser och intressen
påverkar våra reaktioner i olika situationer (Holme & Solvang 1997). Myr-
dal (1978:778) konstaterar: ”Valuations are always with us”.

1.4 Disposition
I kapitel 2 ger jag en bred forskningsbakgrund över olika aspekter på skri-
vande. Jag behandlar också forskning som fokuserar såväl skrivundervis-
ning i ett längre perspektiv som elevers och lärares arbete i ett organisa-
tions- och institutionsperspektiv. I det tredje kapitlet redogör jag för mitt
material från två klassers skrivande i grundskolans år 7 och 8. Kapitel 4 är
ett metodkapitel där jag beskriver de redskap jag använder för att genomly-
sa mitt material. Då analysen genomförs på olika nivåer, d.v.s. enskilda
elevers texter, skrivuppgifter, skrivandet under tre terminer och den institu-
tionella kontexten, är detta kapitel relativt omfattande. Kapitel 5 behand-
lar tre elevers skrivande, närmare bestämt två texter av respektive elev. Varje
textanalys sätts in i ett undervisningssammanhang genom att hela förloppet
från introduktionen av uppgiften till den skrivna textens avslutande och
lärarens återlämnande av texten studeras. Var och en av eleverna ges ett
eget avsnitt där struktur, stil och respons analyseras i respektive elevtext.
De två klassernas skrivundervisning under tre terminer studeras i det sjätte
kapitlet och såväl lärarnas, elevernas som mitt eget perspektiv belyses. Ka-
pitel 7, som är det tredje och sista analyskapitlet, behandlar skolskrivandet
och dess kontext ur ett organisatoriskt och institutionellt perspektiv. I av-
handlingens slutkapitel, kapitel 8, drar jag slutsatser av de resultat jag nått.
Jag reflekterar även över avhandlingens metodologi och ger slutligen några
konkreta förslag till utvecklingsområden.
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2 Forskningsbakgrund

Forskningsbakgrunden inleds med en redogörelse för det sociokulturella
perspektivet. I avsnitt 2.2 behandlas olika synsätt på skrivande. Även forsk-
ning kring undervisningsförlopp, d.v.s. kring hur olika skrivuppgifter i ett
längre perspektiv ger mening och sammanhang, belyses. I avsnitt 2.3 tar jag
upp den organisatoriska och institutionella kontexten.

2.1 Det sociokulturella perspektivet
De senaste decennierna har de sociokulturella teorierna fått stor betydelse.
De ser lärandet som ett socialt fenomen och betonar elevens kulturella ba-
gage, den sociala miljön och det sociala samspel i vilket undervisningen
sker. Då jag i mitt projekt studerar dels elevers skrivna texter, dels den un-
dervisning och klassrumsmiljö i vilka dessa skapas och dels i viss utsträck-
ning även de organisatoriska och institutionella ramar som ger förutsätt-
ningarna för lärarnas och elevernas arbete är de sociokulturella teorierna
grundläggande för min studie. Dessa teorier är baserade främst på de två
forskarna Vygotsky och Bachtin varför jag i det följande redogör för deras
tänkande.

Den ryske forskaren Vygotsky (1896–1934), som ägnade sig främst åt
psykologi och pedagogik men även åt medicin, juridik, litteratur, filosofi
och historia, röner ännu, cirka 70 år efter sin död, så stor uppmärksamhet
att man kan tala om en ny-vygotskiansk våg. De områden inom hans om-
fattande forskning som främst är av intresse för mitt projekt är hans syn på
språkets roll för tänkande och kognitiv utveckling samt hans betoning av
den mellanmänskliga kommunikationens och undervisningens betydelse för
människans utveckling. I den följande redogörelsen för Vygotskys tankar
kring språket har jag använt mig av hans två verk (i engelsk översättning)
Mind in Society (1978) och Thought and Language (1986).

Människan är en kommunicerande varelse och i vår kommunikation
använder vi oss av olika verktyg av såväl språklig, intellektuell som fysisk
karaktär. Med hjälp av dessa olika redskap och vår kommunikation har vi
utvecklat samarbetet mellan människor och format vår kultur. Det mänsk-
liga språket är ett unikt redskap, ett medierande, förmedlande redskap, med
vilket vi kan skaffa oss och skapa kunskap: ”children solve practical tasks
with the help of their speech, as well as their eyes and hands” (Vygotsky
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1978:26). För Vygotsky var språkets möjligheter att mediera världen för
oss centrala. Olika sätt att mediera ger oss skilda perspektiv, vilket ökar
våra möjligheter att förstå företeelser som omger oss. Att lära sig olika
språkliga kategorier formar vårt sätt att tänka, ger oss möjlighet att delta i
sociala samspel och utgör en länk mellan kultur, interaktion och individens
tänkande. Vygotsky hävdar att tankar blir förmedlade genom språket och
skapade genom språket: ”Word meaning is a phenomenon of thought only
insofar as thought is embodied in speech, and of speech only insofar as
speech is connected with thought and illuminated by it” (Vygotsky
1986:212). ”[Thought] does not merely find expression in speech; it finds
its reality and form” (1986:219). Denna syn på språket är av avgörande
betydelse för utformningen av undervisning generellt och i synnerhet för
skrivandets roll i tanke- och kunskapsutvecklingen. Vad gäller skrivande
poängterar Vygotsky (1978:118) att ”writing should be meaningful for
children, that an intrinsic need should be aroused in them, and that writing
should be incorporated into a task that is necessary and relevant for life”.

Vygotskys teorier grundar sig främst på förhållandet mellan barn och
vuxna och på kommunikationen med den närmaste omgivningen.

Indeed, can it be doubted that children learn speech from adults; or that,
through asking questions and giving answers, children acquire a variety of
information; or that, through imitating adults and through being instructed
about how to act, children develop an entire repository of skills?
(Vygotsky1978:84)

Barn utvecklar spontana, osystematiska och kontextbundna begrepp med
utgångspunkt i sina vardagsliv, bl.a. genom att imitera. Dessa begrepp är
konkreta men går i riktning mot det generella enligt ”bottom-up”-princip,
d.v.s. induktiv metod. Skolundervisningen, som Vygotsky (1978) tilldelar
en central roll i barns begreppsbildning, hjälper barnen att bygga vidare
och tillägna sig vetenskapliga, dekontextualiserade och logiska begrepp som
bygger vidare på de spontana begreppen. Dessa begrepp går däremot från
det generella mot det konkreta; de följer följaktligen en deduktiv metod.
För att de två begreppstyperna skall kunna mötas och kunskapsutveckling
ske måste diskrepansen mellan ämnesstoffets språkliga svårighetsgrad och
elevens språkliga nivå överbryggas.

Samarbetet mellan barn och vuxna är, enligt Vygotsky, kärnan i under-
visningen. Han anser att lärande sker genom direkt och indirekt vägledning
om hur en uppgift blir utförd. Barnet bör också få respons på hur uppgiften
genomförts. Ett i det sociokulturella perspektivet viktigt sätt att betrakta
människors kunskapsutveckling är att använda Vygotskys begrepp den när-
maste utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD).
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It is the distance between the actual developmental level as determined by
independent problem solving and the level of potential development as
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration
with more capable peers. (Vygotsky1978:86)

I denna zon möts de spontana och vetenskapliga begreppen. Att hantera
problem genom att be om hjälp är inte självklart i skolans värld. I många
situationer skall eleverna i stället redovisa vad de kan klara på egen hand,
inte endast i samband med prov utan också då de uppmanas att arbeta med
individuella uppgifter. Eleven får inte alltid de kommunikativa stöttor (med
Bruners begrepp (1983) ”scaffolding”, byggnadsställning, d.v.s. den stöd-
struktur läraren bygger upp) som skulle bidra till ytterligare kunskapsut-
veckling. Det gäller för läraren att se var det individuella barnets ”närmaste
utvecklingszon” ligger och med tillrättalagd dialog hjälpa barnet att ta sig
dit, i stället för att testa barnets aktuella utvecklingsnivå. Barns bidrag i
denna dialog utgör en viktig del. Eleven måste ha huvudrollen och vara
subjekt i samarbetet med läraren eller kamraterna för att lärande och ut-
veckling skall ske inom denna zon. Undervisningens tyngdpunkt blir då
process och kvalitet i stället för produkt och kvantitet. På detta sätt fokuse-
ras barnets utvecklingspotentialer, inte dess brister.

Lärande sker således i samspel mellan individ och omgivning och genom
språkliga handlingar. Enligt Vygotsky (1978) innebär skrivutveckling att
psykologiska processer utvecklas genom systematisk skrivundervisning och
att man måste gå till kulturen som en människa lever i för att förstå bl.a. de
språkliga processerna. Med detta synsätt blir kontexten ytterst viktig. Ge-
nom att införa olika sociala situationer i undervisningen, där läsande, skri-
vande och samtal får riktiga funktioner, utvecklar eleven det språkliga ut-
trycket. Vygotsky var kritisk till den traditionella undervisningen med en
uppsplittring av innehållet, en atomistisk undervisning, som han menade
ledde till från naturliga sammanhang isolerad kunskap. En holistisk syn på
undervisningen är följaktligen viktig i ett sociokulturellt perspektiv.

Också litteraturteoretikern och språkfilosofen Bachtin (1895–1975) och
de forskare som ingick i den s.k. bachtinska skolan i f.d. Sovjetunionen
betonar den sociala omgivningens betydelse för språket. Språket i sig är ett
socialt fenomen, och det bär med sig stämmor från dem som levt före oss.
Bachtin (1997) hävdar i sin artikel ”Frågan om talgenrer” att språket inte
är något individuellt; det existerar p.g.a. att det är bestämt av en kontext
och av samspel med andra. Alla yttranden är fyllda av svar på tidigare gjorda
yttranden och utgör i sin tur stoff för andras svar någon gång i framtiden i
en, vad Bachtin kallar, fördröjd handling. ”Varje yttrande är en länk i en
mycket komplext organiserad kedja av andra yttranden” (Bachtin 1997:212).
Som språkbrukare påverkar vi vår nuvarande kultur, men vi inlemmas också
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i den kultur som redan finns omkring oss. Vi påverkar och påverkas så-
ledes, vi blir socialiserade in i en kultur och del i ett kulturarv och växer upp
i dialog med signifikanta andra. Samtalet har en fundamental roll då språ-
ket är ett socialt fenomen, och det finns ett dialogiskt förhållande mellan
talare, lyssnare, skrivare och läsare. Bachtin framhåller således språkets
dialogiska sida och kritiserar tidigare lingvistisk forskning som inte tar hän-
syn till språkets kommunikativa funktion. Dysthe (1996) ger Bachtins
begrepp dialog en vid tolkning i följande systematisering av exempel på
dialogiska relationer i klassrummet:

1 lärarens samspel med hela klassen eller gruppen (muntligt),

2 lärarens samspel med enskilda elever (kan vara av både muntlig
och skriftlig art),

3 muntligt samspel mellan elever,

4 samspel mellan en elevs text och en grupp elever (skriftligt eller
muntligt),

5 samspel mellan en rad texter i klassen (t ex läroboken, andra
källor och elevtexter),

6 samspel med texter som kommer utifrån. (Dysthe 1996:62)

Dysthe menar att det i dialogen mellan det skriftliga och det muntliga finns
en stor inlärningspotential genom skrivande i form av dels individuella upp-
satser, dels skrivande för kommunikation och samspel i form av loggar,
rollskrivande etc.

Språket utvecklas genom en oupphörlig kontakt med andras yttranden,
som vi tillägnar oss och förhåller oss till i olika grad, säger Bachtin (1997).
Han framhåller även betydelsen av de andra, adressaterna: ”Den talande
väntar från första början på svar från dem, på deras aktiva svarande förstå-
else. Alla yttranden konstrueras liksom för att komma detta svar till mö-
tes” (Bachtin 1997:234). Yttranden, i min tolkning skrivna texter, har alla
därför en riktning, en adressivitet. ”Både yttrandets komposition och sär-
skilt dess stil beror på vem yttrandet är adresserat till, hur den talande (eller
skrivande) uppfattar och föreställer sig sina adressater, hur starkt deras in-
flytande på yttrandet är” (Bachtin 1997:235). Alla föreställningar om adres-
saten, t.ex. förutfattade meningar, förväntningar och önskemål, är av stor
betydelse för utformningen av yttranden, skrivna texter. Alla talare (eller
skribenter) har en avsikt med talet (den skrivna texten), vilket påverkar
talets (textens) utformning, och mottagaren försöker förstå vad den talande
(skrivande) vill förmedla. Dysthe (1996) anser att denna aspekt är viktig i
förståelsen av Bachtin. Att någon går sändaren till mötes, visar förståelse
och ger respons innebär att en brygga uppstår mellan sändare och motta-
gare. Responsen är väsentlig för förståelsen och för dialog, vilket medför
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att envägskommunikation inte främjar förståelse (Dysthe 1996:66). Kedjan
av röster, de andra och deras respons influerar alla texter, men sändaren
måste inta ett förhållningssätt till dem och skapa en egen röst. Genom att ta
ställning till andras röster skapas också en dialog mellan dem och skriben-
ten, och utveckling sker, menar Dysthe (1996:69) i sin tolkning av Bachtin.

Bachtin (1997) redogör för språkets realisering i konkreta muntliga eller
skriftliga yttranden. Skriftliga yttranden kan vara exempelvis en roman el-
ler en elevtext. Tre moment är förbundna med yttrandets helhet, nämligen
det tematiska innehållet, stilen och konstruktionen, vilka även bestäms av
den givna kommunikationssfären. ”Varje enskilt yttrande är givetvis indivi-
duellt, men varje sfär av språkanvändningen utarbetar egna relativt fasta
typer av sådana yttranden, typer som vi kallar talgenrer” (Bachtin 1997:203).
Den kontext skrivandet sker i har betydelse för textens, yttrandets, utform-
ning och stil, enligt Bachtin. Detta innebär att skrivande och texter blir
uttryck för olika slags diskursmiljöer. Därvidlag utgör skolan en mycket
speciell diskursmiljö, där krav ställs på t.ex. kännedom om olika textnormer
och språkliga konventioner (Hoel 1997). Som exempelvis Berge (1988) och
senare Nyström (2000) konstaterar utvecklas i skolan ett speciellt skrivande,
den s.k. skolgenren (se vidare avsnitt 2.2.3).

2.2 Skrivande
Min ambition i detta avsnitt är att lyfta fram skrivandets komplexitet. Jag
ger först i avsnitt  2.2.1 ett historiskt perspektiv på synen på skolskrivandet
för att sedan i avsnitt 2.2.2 visa hur dessa olika synsätt också blir tydliga i
skilda uppfattningar av svenskämnet och hur dessa i sin tur återspeglas i
läroplan och kursplan för grundskolan. Skolan som institution alstrar en
viss sorts skrivande, det s.k. skolskrivandet, vilket jag belyser i 2.2.3. I av-
snitt 2.2.4 behandlar jag forskning om språk- och skrivundervisning och
det processinriktade skrivandet i vilket responsen utgör en viktig del. I det-
ta avsnitt berör jag även forskning om undervisningsförlopp i såväl ett kor-
tare som ett längre perspektiv.

2.2.1 Olika synsätt på skrivande
En tillbakablick på den skrivforskning som bedrivits tydliggör att den präg-
las av olika perspektiv på vad skrivande innebär. Hoel (1997) beskriver två
riktningar i skrivforskningen: den inåtriktade och den utåtriktade. Den in-
åtriktade innebär forskning med fokus riktat mot skrivarens inre process,
d.v.s. dels en expressiv syn på skrivande, dels en kognitiv. Den utåtriktade
ser skrivaren i förhållande till den sociala och kulturella miljön, d.v.s. ur ett
sociokulturellt perspektiv.
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Hoel (1997) skriver inledningsvis om perioden fram till 1970 då fors-
karna koncentrerar sig på den färdiga texten och ser på skrivandet som en
linjär process – en färdig tanke fästs på papper. Skrivandet var starkt forma-
liserat, och fragmentiserade uppgifter och arbetsböcker var vanliga. Elev-
ens egen erfarenhet togs det ingen hänsyn till. Också Nystrand m.fl. (1993)
ger en liknande beskrivning av perioden 1940–1960-tal då formalismen var
stark i USA men även i England och på 1920-talet i Ryssland. De amerikan-
ska eleverna fick modelltexter och lärde sig skriva femstyckestexter som
bestod av en  inledning, avhandling i tre stycken och avslutning. De lärde
sig också analysera texter på ett mekaniskt sätt, ungefär som om de skulle
lösa ett matematiskt problem. Den formalistiska synen gällde alltså såväl
skrivande som litterära studier. Enligt detta synsätt framstod en texts mening
endast i den grad författaren valde att skriva ut den, och bara den läsare
som kunde utesluta författaren och det sammanhang som texten tillkom-
mit i kunde rätt tolka texten.

En helt annan syn på skrivandet, än den som skildrats i föregående stycke,
har t.ex. Elbow (1973:15), som ser skrivandet som utforskande och klar-
görande. Han menar att ett fritt skrivande är att förorda: ”Instead of a two-
step transaction of meaning-into-langauge, think of writing as an organic,
developmental process in which you start writing at the very beginning –
before you know your meaning at all – and encourage your words gradually
to change and evolve.” Det är viktigt, anser Elbow, att skrivandet inte delas
upp i delkomponenter som kan läras en och en, utan att skrivkontexten
medger en helhetssyn där skrivandets olika aspekter blandas utan någon
ideal ordning. Elbow representerar det expressiva skrivandet som går till-
baka till Britton (1970) och också till den klassiska retorikens helhetssyn.
Med Hoels terminologi kan den betecknas som inåtriktad skrivteori. Britton
hävdar att skrivandet har en primär funktion som stöd för skrivarens egen
tankeutveckling såsom det kan ta sig uttryck i t.ex. dagböcker och loggar,
där skrivarens inre och omedvetna kan komma fram. Detta kreativa skri-
vande, som Britton ansåg undertrycktes i skolorna, ansluter till den roman-
tiska synen där författaren var i blickpunkten och närmast betraktades som
ett geni. Denna nya teori var elitistisk såtillvida att konstnärlighet ansågs
vara medfödd och förunnad endast ett fåtal, och enligt Evensen m.fl. (1991)
ligger den nära den humanistiska psykologin. I skrivsituationen är det en-
ligt den expressiva teorin individuella och psykologiska principer som styr
texten, inte regler och konventioner, och innehållet är viktigare än formen
(Nystrand m.fl. 1993, Hoel 1997, Dysthe 1997). Detta är en fundamental
skillnad mot den formalistiska syn som redogjorts för i föregående stycke.
Kritik mot det expressiva skrivandet framförs från bl.a. den s.k. genreskolan
i Australien (se avsnitt 2.2.4) som hävdar att denna typ av processkrivning
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är elitistisk då den kräver att barnen läser och skriver mycket, vilket man
ofta gör i hem där det finns studietradition. Barn från andra hem gagnas
inte på samma sätt av denna skrivpedagogik och får heller inte någon genre-
medvetenhet (Hertzberg 1997).

Den kognitiva inriktningen, som med Hoels terminologi (1997) även den
är inåtriktad, blir aktuell på allvar i slutet av 1970-talet och då främst med
forskarna Flower & Hayes (1977, 1981) som konstaterar att skrivande är
en rekursiv och komplicerad process med många olika delkomponenter.
Andra viktiga forskare är Bereiter & Scardamalia (1987), som visar skillna-
den mellan skrivande för ”knowledge telling” och för ”knowledge trans-
forming”. Det första begreppet innebär kunskapsredovisning, medan det
andra innefattar en reflektionsprocess. Larsson (1984:104) ansluter när-
mast till denna inriktning då han i sin avhandling skriver: ”Min egen ut-
gångspunkt är som framgått synen på språkanvändningen såsom en vilje-
akt präglad av förmågan att generalisera kunnandet till nya situationer och
där avgöra vad som är relevant erfarenhet och möjlig språkhandling.”
Piaget, en i detta sammanhang viktig psykolog,  hävdade att skrivandet är
en fundamentalt individuell aktivitet, och dessa tankar återkommer t.ex.
hos Emig (1971). Hon lät åtta gymnasieelever ”tänka högt” då de skrev,
och deras tankeprocesser spelades in på band. På så sätt kunde hon påvisa
att skrivandet sker rekursivt och är en mycket komplex process. Flower &
Hayes (1981), som följde upp hennes forskning genom användandet av
”protocol analysis-metoden”, delar denna syn:

The problem with stage descriptions of writing is that they model the growth
of the written product, not the inner process of the person producing it.
”Pre-Writing” is the stage before words emerge on paper; ”Writing” is the
stage in which a product is being produced; and ”Re-Writing” is a final
reworking of that product. Yet both common sense and research tell us that
writers are constantly planning (pre-writing) and revising (re-writing) as they
compose (write), not in clean-cut stages. (Flower & Hayes 1981:367)

Elevers skrivande kan ha olika syften, och Flower & Hayes (1977) använ-
der termerna skrivarbaserad respektive läsarbaserad prosa. Den skrivarba-
serade prosan stödjer skrivaren i tankeutvecklingen och kan också vara
associativ och privat. Det liknar alltså det expressiva skrivandet. Den läsar-
baserade prosan å andra sidan förmedlar ett budskap till en läsare. I under-
visningen bör naturligtvis båda dessa typer av skrivande finnas. Stor bety-
delse fick den engelske forskaren Britton (1970) som med hjälp av Piagets
teorier kunde visa att mottagarmedvetenhet har betydelse för skrivandet.

Under 1980–90-talen kom en reaktion mot de individcentrerade och
kognitiva teorierna, och i stället anläggs perspektiv med betoning på  språ-
kets sociala kontext (Hoel 1997, Evensen m.fl. 1991). Forskningen tilldelar
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omgivningen olika betydelser. Exempelvis Nystrand m.fl. (1993) fokuserar
relationen mellan skrivare och läsare. Enligt dem har läsaren en avgörande
betydelse för skrivaren då denne inte känner till hur mycket läsaren vet om
det aktuella området. Det bör råda en form av kommunikativ jämvikt mel-
lan skrivare och läsare (Nystrand m.fl.1993), något som kan vara svårt att
tillämpa i skolan där det alltid råder ett maktförhållande mellan lärare och
elev (Hoel 1997). En gemensam utgångspunkt för forskningen kring den
sociala kontextens betydelse är Vygotskys teorier om förhållandet mellan
individ – kollektiv, människa – kultur, språk – tänkande. I min avhandling
behandlar jag dels relationen mellan den individuella eleven och läraren,
dels relationen mellan dem och skolan som institution. Jag anlägger således
såväl ett mikro- som ett makroperspektiv.

I min genomgång av olika synsätt på skrivande har jag hittills främst
berört anglosaxisk forskning. I Sverige har utvecklingen inom skriv-
forskningen under de senaste årtiondena successivt ändrat karaktär. Exem-
pelvis Hultman & Westman (1977), Larsson (1984) och Garme (1988) gör
språkligt-grammatiska textanalyser i en kvantitativ tradition även om Lars-
son fokuserar elevens prestation mer än texten i sig och Garme intresserar
sig för elevernas skrivstrategier. Östlund-Stjärnegårdh (2002 a) behandlar,
med utgångspunkt i gymnasisters nationella provresultat i svenska, betygs-
gränsen mellan stegen godkänd och icke-godkänd. Nyström (2000) kom-
pletterar kvantitativa metoder med andra analysverktyg i sin analys av
gymnasisters skrivande som även omfattar skrivsituationens inverkan på
elevtexter. Forskare som Chrystal & Ekvall (1996) beskriver elevers skriv-
utveckling i en longitudinell studie, ”Skribenter in spe”, som omfattar såväl
process som produkt, och Blåsjö (2004) behandlar förhållandet mellan
studenters skrivande och den akademiska miljö där deras skrivande är
situerat. Inom projektet ”Elevers möte med skolans textvärldar” publicerar
Edling (2006), af Geijerstam (2006) och Wiksten Folkeryd (2006) avhand-
lingar som ur olika aspekter beskriver elevtexter i kontext. Inom ämnet
pedagogik har Hultin (2006) gjort en ämnesdidaktisk studie av gymnasie-
skolans litteraturundervisning där hon gör såväl en samtalsgenreanalys uti-
från Bachtins teori om talgenrer som en ämneskonceptionell analys. Ut-
vecklingen har således gått från ett intresse för endast den färdiga texten
mot en forskningsriktning som omfattar hela den process som leder fram
till en text. Min egen forskning liknar Blåsjös i så måtto att jag studerar
skrivande och dess kontexter, men en väsentlig del av min avhandling har
även en textanalytisk inriktning.
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2.2.2 Olika svenskämnen
I det följande ger jag en översyn över olika inriktningar inom svenskämnet
och den syn på skrivande som där kan skönjas.

Svenskämnet har sedan början av 1900-talet haft en central ställning i
skolan, men synen på svenskämnets inriktning och utformning har skiftat.
Thavenius (1999:8) visar hur olika ämnes- och bildningsuppfattningar, och
därmed sammanhängande konflikter, historiskt avlöst varandra: ”Den
pedagogiska formalism och rationalism som är ett mäktigt inslag i väster-
ländsk pedagogik sätter på olika vis sin prägel också på svenskundervisning-
ens historia. Konflikten mellan kunskapsförmedling och fostran i dess olika
betydelser är ett annat exempel på något som man kan följa under lång
tid.”

L-G Malmgren (1996) urskiljer tre olika svenskämnen som lever sida vid
sida i 1990-talets skola: ett färdighetsämne, ett erfarenhetspedagogiskt ämne
och ett litteraturhistoriskt bildningsämne. En liknande uppdelning av äm-
net engelska ger Dixon (1969), baserad på den beskrivning av undervis-
ningen i engelska som framkom under den berömda Dartmouth-konferen-
sen 1966 i New Hampshire i USA, då en utvecklingspsykologisk syn på
språktillägnande fördes fram. Dixon talar om en undervisning fokuserad
på ”skills”, ”cultural heritage” eller ”personal growth”, och hans beskriv-
ning av dessa tre ämnessyner liknar den Malmgren använder och som pre-
senteras nedan.

I svenska som färdighetsämne, som har anor tillbaka till antiken, tränas
isolerade färdigheter som teknik, som sedan skall överföras till en naturlig
kommunikationssituation, s.k. abstrakt transfer. Genom att exempelvis
träna stavning under en period förväntas eleven sedan kunna stava rätt i
verkliga skrivsituationer, skriver L-G Malmgren. Denna syn på ämnet, som
med hjälp av undervisningsteknologin hade sin storhetstid på 1970-talet,
kommer ofta till uttryck i läroböckernas färdighetsövningar i stavning, ord-
kunskap etc. Detta leder till ett splittrat ämne och ett för läraren minskat
inflytande över undervisningen. Synen på svenskämnet som ett färdighets-
ämne dominerar i dagens skola, enligt L-G Malmgren. Dahl (1999) menar
att det finns flera samverkande orsaker till denna situation. Genom en till-
tagande segregation i samhället är spännvidden i elevers resurser större än
tidigare, och krav ställs på att lärare skall individualisera undervisningen
samtidigt som de ekonomiska resurserna minskar. Läroböckernas övningar
blir då lösningen på undervisningsproblem. Tidsandans effektivitetstänk-
ande präglar även skolan, anser Dahl.

I svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne ges däremot ämnet ett sam-
manhängande innehåll där färdigheterna lärs i verkliga kommunikations-
situationer. Genom att använda språket i för eleverna viktiga sammanhang
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utvecklas elevernas språk, även de mer komplexa strukturerna. ”Språket
görs till redskap för tänkande och begreppsbildning”, skriver L-G Malm-
gren (1996:62). I svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne fokuseras
däremot kulturarvet och elevernas litterära bildning. Ämnet ges ett bestämt
innehåll, den litterära kanon.

Även Teleman (1997) skriver om olika svenskämnen: ett där ämnet
svenska har ett eget innehåll, Svenska som språk och litteratur, ett annat där
ämnet är utan eget innehåll, såsom i svenskläroböckerna, och färdighets-
träning fokuseras, Svenskan som språkträning. Teleman urskiljer också ett
tredje svenskämne: Svenska som livskunskap, som närmast motsvarar L-G
Malmgrens erfarenhetspedagogiska svenskämne, där svenskan också nu
saknar ett eget innehåll och i stället får ta ansvar för något som, enligt
Teleman, borde vara hela skolans angelägenhet. Han anser att invändningar
kan göras mot samtliga tre svenskämnen, och i stället föreslår han ett nytt
ämne med krav som även kan ställas på skolans övriga ämnen:

A Ämnet definieras av innehåll = systematisk kunskap.

B Ämnets innehåll blir eleverna förtrogna med genom att arbeta sig in i det
utifrån sin egen erfarenhet i och utanför böckernas värld.

C Detta arbete sker språkligt, antingen individuellt eller kollektivt med kraf-
tiga inslag av skrivande. (Teleman 1997:30)

Teleman påpekar att språkutveckling sker genom att språket används i alla
ämnen och anknyter till elevernas värld. Han framhåller även vikten av att
varje ämne har ett eget innehåll. Vad gäller grammatikundervisning konsta-
terar han att skribenter inte medvetet tänker på grammatiska strukturer
utan i stället fokuserar på skapandet av ett adekvat innehåll uttryckt med
passande ord. Elever har, enligt Teleman, ofta svårt att överföra isolerade
kunskaper från ett område till ett annat, d.v.s. att kunna använda sig av det
L-G Malmgren benämner abstrakt transfer.

I sin avhandling analyserar även Molloy (2002) skolämnet svenska.
Främst intresserar hon sig för vad som händer i mötet mellan läraren, litte-
raturen och eleven. Skolämnet svenska beskrivs som ”en arena, ett fält,
inom vilket olika viljor och olika uppfattningar utkämpar sina strider”
(Molloy 2002:19). Dessa uppfattningar blir tydliga i klassrummet, i lärarens
handlande och val av olika undervisningssituationer. Syftet med litteratur-
undervisningen har, liksom skrivundervisningen, följt olika traditioner. Idag,
konstaterar Molloy, är en vanlig uppfattning bland lärare att litteraturläs-
ning skall ge eleverna läsglädje. Lärarens val av vilken litteratur eleverna
skall läsa utgår dock alltid från bakomliggande antaganden, en för eleverna
tydligt redovisad eller dold uppfattning:
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För eleverna är lärarens värderingar, liksom skälen till att vissa böcker och
vissa författare prioriteras framför andra, oftast osynliga. Lärarens val kan
därför ibland av eleverna uppfattas som uttryck för lärarens maktposition.
Eftersom en del lärare inte redovisar sina bakomliggande svar till Varför-
frågan för eleverna, kan dessa i sin tur sitta med egna föreställningar om
Varför man läser skönlitteratur i skolan. (Molloy 2002:45)

En allmän orsak till spänningar mellan lärare och elever gäller hur texter
skall läsas. Molloy menar att innan frågan om vad som skall läsas besvaras,
bör elevernas frågor fokuseras. Då blir frågan om vem som skall tala om
vad det centrala. ”Då kan vägen till kunskap för eleverna om jaget och
omvärlden gå genom språk och litteratur”, skriver Molloy (2002:314). Elev-
ens primära behov är då inte att lära sig något om ämnet och litteraturen.
Hon föreslår ett nytt skolämne svenska som formas utifrån elevernas frågor
om samhället och knyts till ämnena samhällskunskap och historia och till
läroplansmålen om demokratisk fostran.

Bergöö (2005) följer i sin ämnesdidaktiska avhandling en grupp blivande
lärare för grundskolans år 1–7. Hon analyserar studenternas konstruktion
av svenskämnet med utgångspunkt i deras möte med ämnet under de
verksamhetsförlagda delarna i utbildningen och i de teoretiska kurserna på
högskolan. Det svenskämne studenterna möter i skolan har många likheter
med det L-G Malmgren (1996) benämner färdighetsämne och Teleman
(1997) svenska som språkträning. Under beteckning ”temastudier” tycks
syftet vara träning av färdigheter och inte ett berikande, polyfoniskt samtal
kring ett viktigt innehåll, konstaterar en av de studenter Bergöö följt. Sällan
har handledarna på skolorna möjligheter till reflekterande samtal och
erfarenhetsutbyte kring sin egen undervisning, skriver Bergöö.

Svenskämnets olika innehåll medför även konsekvenser för hur under-
visningen organiseras, d.v.s. om läraren arbetar på ett traditionellt sätt med
genomgångar och följande individuellt arbete i klassrummet eller om ar-
betsformerna varierar och eleverna själva får ansvar för sin utveckling då
de delvis arbetar utanför klassrum eller skola. L-G Malmgren (1996) på-
pekar:

Antar man att språkets form kan skiljas från dess innehåll och övas separat
och att språket är ett system som kan delas upp i olika delfärdigheter, ligger
det nära till hands att i praktisk undervisning skilja ut elever med särskilda
brister från den övriga klassen och ge dem specialträning.(L-G Malmgren
1996:57)

Då ämnet är uppdelat i olika färdigheter som kan diagnostiseras kan de
elever som visar sig ha svårigheter med en viss färdighet få specialundervis-
ning, där just denna färdighet tränas. De får s.k. kompensatorisk språk-
träning.
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Förutom att innehållet i ämnet påverkar undervisningens organisation
förmedlar det även en syn på kunskap till eleverna. L-G Malmgren hävdar
att eleverna utöver den öppna inlärningen även får en metainlärning, d.v.s.
de lär sig exempelvis hur man förväntas tala i ett klassrum och vad som är
kunskap. Den ämnessyn som kommer till uttryck i lärarens undervisning
överförs till eleverna som t.ex. uppfattar att korrekt stavning är väsentli-
gare än innehållet i en skriven text. Om svenska som färdighetsämne domi-
nerar undervisningen medför detta att kunskap i svenska blir ”statisk och
opersonlig och något som är bestämt av läraren” (L-G Malmgren 1996:147).

G Malmgren (2005) ger en tillbakablick på svenskämnet och konstaterar
att detta ämne genomgått många förändringar sedan det i början av 1900-
talet övertog latinets roll i alla skolformer. Det nationella svenska språket
och det svenska kulturarvet utgör grund för svenskundervisningen, men
dagens massmarknadslitteratur, medie- och populärkultur påverkar under-
visningen som ofta utgår från att alla elever har en gemensam språklig erfa-
renhet. Villkoren för undervisningen är i snabb förändring, och en framåt-
syftande fråga G Malmgren ställer gäller om den framtida svenskundervis-
ningen kommer att vända sig till alla elever oavsett etnicitet, genus och
klass. Stabilitet och förändring är två riktningar som kan beteckna dagens
svenskämne. ”[...] vi är förmodligen många som gång på gång förundras
över och fascineras av skolans förmåga att i många avseenden fungera som
en historisk eftersläpning samtidigt som den befinner sig i alltings centrum”,
skriver G Malmgren (2005:35). Historiskt har frågor om innehåll, form
och metoder varit i centrum för debatten. ”Svenskämnet blir lätt ett språk-
ämne där litteraturens kunskapsinnehåll och förmåga att träna perspektiv-
byten riskerar att underordnas rena formfrågor”, menar författaren
(2005:35). G Malmgren (1999) sammanfattar svenskämnets problem på
följande sätt:

När ett nytt millennium står för dörren, är det dags att låta cirkeln sluta sig
och knyta an där vi började. Problemen från 1970 är inte lösta. Det gäller
kraven på ämnets helhet, det gäller hur man skapar meningsfull undervis-
ning, det gäller traderingen och fastställandet av kulturarvet, det gäller äm-
nets status, identitet och legitimering, det gäller betygens styrande funktion,
det gäller de centrala provens funktion och utformning, det gäller svensk-
lärarnas fortbildning och arbetsbörda. (G Malmgren 1999:114)

2.2.2.1 Svenskämnet i läroplan och kursplan för grundskolan
Vilken inriktning har svenskämnet i grundskolans läroplan (Lpo 94) och i
den nationella kursplanen för svenska?  I tidigare kursplaner definierades
tydligt ämnenas innehåll, men i de nya nationella kursplanerna måste inne-
håll och mål samt betygskriterier tolkas och preciseras av lärare och omfor-
mas till lokala kursplaner och betygskriterier. I de nya kursplanerna anges
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elevernas kunnande i form av vissa kvaliteter; eleverna skall utveckla såväl
förmågor som förhållningssätt (Carlgren & Marton 2001). Man  kan häv-
da att skolan i och med reformen fått ett annorlunda kunskapsuppdrag, där
utvecklande av förmågor och förhållningssätt är lika viktigt som inlärning
av fakta. I det följande belyser jag hur dessa förmågor och förhållningssätt
uttrycks i styrdokumenten samt vilken ämnessyn som framträder.

I Lpo 94 framhävs i flera formuleringar språkets betydelse för elevernas
utveckling, bl.a. sägs: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära för-
knippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje
elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till
sin språkliga förmåga” (Lpo 94:5). I ”Mål att sträva mot” skrivs: ”Skolan
skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt
förstår betydelsen av att vårda sitt språk” (Lpo 94:9). I ett ”Mål att uppnå”
sägs: ”Skolan ansvarar 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). Språket ges följaktligen en
central roll i den aktuella läroplanen för grundskolan.

Målen att sträva mot i den nationella kursplanen i svenska för grundsko-
lan anger exempelvis vad gäller skrivandet att eleven skall utveckla ”språk-
lig säkerhet i tal och skrift” som gör att eleven ”kan, vill och vågar uttrycka
sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar
medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan” (Skolverket 2000:97).
Under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” skrivs: ”Språk-
förmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fort-
satta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att
skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Ämnet skall ge läs-,
film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa”
(Skolverket 2000:96). Att även andra ämnen än svenska har ansvar för
elevernas språkutveckling nämns, men det poängteras att svenskämnet bär
huvudansvaret. I ”Mål att sträva mot” anges att skolan skall sträva efter
att eleven utvecklar såväl sin lust att läsa och skapa med hjälp av språket
som sin språkliga säkerhet. Två strävansmål fokuserar skrivandet: Eleven
skall fördjupa ”sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska
strukturer i språket” och utveckla ”sin förmåga att tillämpa skriftspråkets
normer i olika sammanhang”. Eleven skall även utveckla ”sin förmåga att
skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel” (Skolverket
2000:97). Lusten att använda språket på olika sätt och för olika syften,
t.ex. tänka, lära och påverka, framhålls i kursplanen som en nyckelfaktor i
elevernas språkutveckling, men som framgår av citaten ovan framhävs också
olika språkliga normer.
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I kursplanen skrivs under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”:
”I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan
inte ämnet svenska delas upp i moment som bygger på varandra i en given
turordning” (Skolverket 2000:97). Likaså uppmärksammas det vidgade
textbegreppet, d.v.s. även exempelvis bilder innefattas utöver talade och
skrivna texter. Språkets dialogiska karaktär framhävs: ”Språket utvecklas i
ett socialt samspel med andra” och eleverna kan tillsammans och med hjälp
av läraren ”bygga upp kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan
människor och därigenom få perspektiv på sin egen språkförmåga” (Skol-
verket 2000:98). Det betonas att eleverna kan uppnå goda språkfärdigheter
då de får använda sitt språk i meningsfulla sammanhang. I dessa citat åter-
speglas således en erfarenhetspedagogisk syn på svenskämnet.

Kommunikation och reflektion är aspekter som nämns ett flertal gånger,
vilket kan ge stöd till den lärare som betraktar svenskämnet som ett erfaren-
hetspedagogiskt ämne. Grammatiska strukturer och skriftspråkliga normer
skall fördjupas genom elevernas eget skrivande, men elevernas kunskaper
om språket framhävs exempelvis i följande citat ur kursplanen under rubri-
ken ”Språket”: ”För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna uti-
från sina erfarenheter få möjligheter att upptäcka de kunskaper de själva
har om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära
sig om språkets uppbyggnad och system” (Skolverket 2000:98). Sådana
formuleringar ger stöd till lärare som anser svenskämnet vara ett färdig-
hetsämne. I en genomgång av kursplanen i svenska för grundskolan (Skol-
verket 1996) pekar Molloy (2002) på bristen av problematisering kring
begreppen ”språk” och ”litteratur”, en brist som kvarstår även i den nu
gällande kursplanen (Skolverket 2000). Där tydliggörs inte vems språk eller
vems litteratur som skall behandlas, skriver Molloy med hänvisning till
Thavenius (1999). De flesta lärare tycks betona fakta om den lästa texten,
medan eleverna hellre vill diskutera textens djupare betydelse för dem, kon-
staterar Molloy. En vanlig inställning till svenskämnet innebär att eleverna
bör lära sig något om språket, en inställning som grundskolans kursplan i
svenska omfattar och även en del läromedel, vilket leder till att svensk-
studierna kan delas in i moment som sedan kan kontrolleras av läraren.
”Lärarnas behov av kunskapskontroll kan därmed komma att påverka elev-
ernas inställning till läsningen av skönlitteratur” (Molloy 2002:312).

Synen på skrivandet som en process är, enligt min tolkning, mycket vagt
formulerad, t.ex. under kursplanens rubrik ”Ämnets syfte och roll i utbild-
ningen”: ”Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken
skapar möjligheter för utveckling av [...] språkförmåga hos alla” (Skolverket
2000:96). På vilket sätt kommunikationstekniken leder till språkutveckling
klargörs inte, vilket medför att olika tolkningar givetvis kan göras. Inte
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heller respons nämns i kursplanen även om en sådan bakomliggande tanke
kan anas i följande formulering: ”[Eleverna skall utveckla sin förmåga] att
bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd” (Skolverket
2000:97). I uppnåendemålen för nionde skolåret sägs angående skrivande:
”[Eleven skall] ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakt-
tagelser av eget och andras språkbruk” (Skolverket 2000:100). Endast i
denna sats kan skönjas ett mål om att eleverna bör ha viss responskompetens
och därmed en processorienterad syn på sitt och andras skrivande.

Under kursplanens rubrik ”Bedömning i ämnet svenska” kan en process-
orienterad syn på skrivandet, i vilken ingår responsarbete, uppfattas i föl-
jande formulering: ”Elevens skicklighet i att hantera språket och själv ut-
trycka sig, i att förhålla sig till vad andra uttryckt i tal, skrift” (min kursive-
ring) (Skolverket 2000:100). I det sista kriteriet för betyget Mycket väl god-
känd sägs: ”Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer
och olika sätt att uttrycka sig i tal och skrift” (Skolverket 2000:101). Givet-
vis kan dock ”förhålla sig till” ges en annan innebörd och att reflektera
”över olika sätt att uttrycka sig i [...] skrift” behöver inte tolkas som att
eleverna skall arbeta med responsgivande.

Sammanfattningsvis kan konstateras att läraren, utifrån en tolkning av
styrdokumenten, ges stor frihet att utforma undervisningen i svenska. Sy-
nen på skrivandet som en process kan skönjas endast indirekt och efter
tolkning, vilket ger utrymme för en skrivundervisning utifrån synen på
svenska som färdighetsämne. Dahl (1999) påpekar att elevernas språkut-
veckling anges i korta att-satser i den då aktuella kursplanen i svenska för
grundskolan (Skolverket 1996) och framför följande kritik:

Kursplanen är ett styrdokument för svenskundervisningen i en skola där
elever och lärare tillsammans ska planera arbetet. En skola där föräldrar
kan vara i majoritet i de lokala skolstyrelserna och där kommunen har
huvudansvaret för att eleverna når målen.

I den skolan är det en nackdel, om innehållet i ämnet beskrivs i till synes
allmängiltiga utsagor om språk och litteratur. [...] Läsaren blir underställd
experterna bakom kursplanen och får ett bräckligt underlag för diskussio-
ner och bedömningar av hur arbetet ska läggas upp eller vad den lokala
arbetsplanen ska innehålla. Elever, föräldrar, kommunpolitiker och faktiskt
också lärare behöver en kursplan eller andra anvisningar som på resone-
rande sakprosa motiverar olika inslag i arbetet, diskuterar förhållningssätt
och perspektiv och pekar på problem och möjligheter.
(Dahl 1999:84)

Även i nu gällande kursplan (Skolverket 2000) anges målen att sträva mot
och målen som skall ha uppnåtts i slutet av år 5 respektive 9 i korta satser.
Bergöö (2005:298) instämmer i kritiken av grundskolans kursplan i svens-
ka: ”I analysen av grundskolans kursplaner i svenska framträder ett gam-
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malt välkänt svenskämne, färdighetsämnet. Det ämnet bär läroplanens över-
gripande ansvar för elevernas språkutveckling. Men kursplanerna är mot-
sägelsefulla och tvetydiga.”

2.2.3 Genrekunskap och skolskrivande
Som jag tidigare nämnt hävdar Bachtin (1997:203) att ”varje sfär av språk-
användningen” utarbetar sina egna genrer. Ledin & Selander (2003) an-
knyter till Bachtins tankar och skriver om  institutioners formella och infor-
mella normer och regler, deras genrer och textnormer. De formella reglerna
finns angivna i styrdokument, medan de informella reglerar den sociala
interaktionen mellan människor, t.ex. i samband med skrivande. I sociala
institutioner, t.ex. i skolan, utvecklas förväntningar på hur de texter som
skrivs skall utformas. Dessa texter kopplas till företeelser som är specifika
för skolans värld såsom läroböcker, prov och lektionstid men även till läro-
plan och kursplaner.

Olika genrer är, enligt Bachtin (1997), nödvändiga för att man skall
kunna kommunicera i ett samhälle, och därför måste eleverna i deras egen-
skap av såväl läsare som skrivare känna till dem. Eleverna bör läsa alla
typer av texter och vara uppmärksamma på innehåll, form och stil för att få
mönster i sitt skrivande. Detta understryker även Dysthe (1997). Hoel
(1997) framför liknande tankar då hon anser att vi lär oss skriva genom att
tillämpa olika modeller för hur texter kan se ut. Utan att samtidigt anlägga
ett sociokulturellt perspektiv skulle detta kunna ses som ett återvändande
till den antika retoriken, men enligt Vygotsky (1986) är imitation av modell-
texter en betydelsefull del av den sociokulturella skrivteorin.

Att behärska olika genrer är således väsentligt, men vad är då utmär-
kande för skolans genrer? Berge (1988) betecknar den norska ”skolestilen”
som en egen genre då den skapas under mycket speciella förhållanden.
Eleverna skall låtsas skriva inom en viss genre utifrån kommunikativa be-
hov trots att det i verkligheten gäller en provsituation. Detta hävdar även
Smidt (1996) som också anser att skolan måste hjälpa eleverna att se på
genrer som möjligheter till språkliga handlingar och inte som tvångströjor.
Läraren bör, enligt Smidt, förklara för eleverna varför man skriver olika
slags texter och visa dem vad de olika genrerna kan användas till. Såväl
Berge som Smidt hävdar att skolan bygger upp en egen betydelsekultur som
medför att eleverna får svårt att se ut i samhället. Det egentliga målet för
skolans skrivundervisning är, enligt Berge, att eleverna skall klara examen
och för eleverna att helst också få bra betyg. Det är vad Berge kallar en
strategisk handling. Det medför att eleverna tvingas in i vissa roller, eller
genrer, som de tränas på. Berge använder ytterligare två handlingstyper:
den rituella handlingen och den kommunikativa handlingen. Den rituella
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handlingen kan beskrivas som en instrumentell handling, t.ex. dans, vars
mål är deltagande för glädjens eller motionens skull. Att skriva i skolan kan
vara en rituell handling, ”en innvielserite til voksenverdenens språkspill”
(Berge 1988:59). Lärarens introduktion av eleverna i skrivandet av t.ex.
olika genrer blir då en rituell handling. Som vuxen förväntas man ju behärska
olika genrer. Den kommunikativa handlingen innebär att skribenten vill
förmedla ett budskap. Mottagarens förståelse av detta budskap är central.
Med hjälp av kommunikativa handlingar kan man förklara eller förhindra
missförstånd. Dessa handlingar är inte helt tillämpbara i samband med
skoluppsatsskrivande eftersom eleven måste underordna sig reglerna och
formerna för denna typ av text. I de nationella proven bryts de mål för
skrivandet som rimligen borde finnas, nämligen: att kunskapen skall ha ett
personligt värde för eleven, att kunskapen får bearbetas muntligt i gemen-
skap med andra och att eleven blir en aktiv deltagare i den språkliga bear-
betningen av kunskapen (Berge 1988). Till de speciella förhållandena för
genren skoluppsats hör att läraren samtidigt är mottagare och bedömare
och också besitter den kunskap eleven skall låtsas informera läraren om.

Även i den svenska skolan finns en liknande syn på genrer. I skolan ges
ibland skrivtillfällen som skall likna dem som förekommer ute i samhället,
men skrivandet sker likafullt inom skolans väggar och påverkar därmed
kvaliteten, vilket också Karlsson (1997) visar i sin undersökning av barns
skrivande av insändare, verkliga och ”skolskapade”. De elever som skrev
autentiska texter för publicering i tidningen Kamratposten lyckades betyd-
ligt bättre än de elever som skrev på låtsas. ”Eleverna skriver inte för att
informera, utan för att visa att de kan informera”, skriver Karlsson
(1997:179).

Någon genomtänkt syn på genrer finns inte i svensk skola vilket blir
tydligt i kursplaner och läromedel. Detta konstateras också i Skolverkets
nationella kvalitetsgranskning (1998) om läs- och skrivprocessen, och för-
fattarna efterlyser en större tydlighet i målbeskrivningarna. Traditionellt
skriver eleverna huvudsakligen berättande texter, i synnerhet i grundsko-
lan, men även insändare, referat och argumenterande texter förekommer.
Bergöö m.fl. (1997) understryker vikten av att elever tidigt får skriva i olika
genrer:

För att hitta det egna och andras unika erfarenheter behövs givetvis, för att
använda Brittons, Anwards och Hultmans begreppsapparater, berättelsen
men för att reflektera, värdera och dra slutsatser behövs det diskursiva sam-
talet och skrivandet liksom det expressiva – redan tidigt i grundskolan.
(Bergöö m.fl. 1997:32)

Hultman (1989) poängterar att eleverna under skoltiden bör få lära sig att
skriva inte endast berättande texter men menar dock att läraren i skriv-
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undervisningen i grundskolans senare år kan lägga tyngdpunkten vid just
berättandet. Denna synpunkt får inte stöd i nuvarande kursplan i svenska
för grundskolan (Skolverket 2000). Under rubriken ”Ämnets karaktär och
uppbyggnad” skrivs:

[...] kan inte ämnet svenska delas upp i moment som bygger på varandra i
en given turordning. Det går inte att hitta en jämnt växande utveckling ge-
nom skolåren som innebär att små barn berättar och beskriver, medan äldre
elever kan se sammanhang, utreda och argumentera. (Skolverket 2000:97)

Denna syn får stöd av forskning utanför Sverige, t.ex. av Berkenkotter &
Huckin (1997), som hävdar att det är möjligt att låta eleverna skriva dis-
kursiva texter redan från lågstadiet och genom att möta olika typer av språk-
miljöer övar eleverna upp sin känsla för genrer. Enligt Clark & Ivanič (1997)
får barnen i skolan oftast skriva berättelser och poesi, vilka inte är genrer
som leder till maktens boningar om man inte lyckas göra karriär som skön-
litterär författare. Eleverna bör alltså lära sig att skriva inom olika genrer.
Den svenska skrivforskningen kring genrer berör främst berättandet och
det diskursiva skrivandet, medan andra typer av skolskrivande behandlas i
mycket liten utsträckning. Det gäller exempelvis olika former av loggskri-
vande, biografiskt och expressivt skrivande.

Olika genrer ställer olika krav på språkförmåga. Att vara genremedveten
och kunna behärska skrivandet av olika typer av texter, framför allt
diskursiva sådana, är av stor vikt. Skribenten måste veta att såväl syftet,
mottagaren som den verkan man önskar uppnå med sitt yttrande påverkar
textens språkliga form. Elevers genremedvetenhet är dock ofta svag;
Nyström (2000) skriver:

Också kunskapen om genrer, namngivandet och identifierandet, förutsätter
ett medvetet förhållningssätt till texterna och ett metaperspektiv på det egna
skrivandet som är ovanligt inom skolan. (Nyström 2000:50)

För att få det metaperspektiv Nyström (2000) nämner krävs att såväl lärare
som elever kan använda sig av ett metaspråk, d.v.s. ett språk om språket.
Eleverna ges uppgifter som kräver kunskaper i olika språkliga konventio-
ner, men de får inte de nödvändiga verktygen. Ofta är lärarens förväntning-
ar otydliga angående vad olika texttyper i olika ämnen kräver språkligt av
eleverna. De uppmanas att använda sina egna ord eller att uttrycka sig tyd-
ligare, men vad detta innebär klargörs inte. Detta leder till att främst de
elever som även i övrigt lever i en språkligt torftig miljö inte får den stött-
ning de skulle behöva för att behärska skrivandet av mer krävande texter
(Schleppegrell 2004). En anledning till lärarens vaga formuleringar och brist
på metaspråk kan vara otillräckliga egna kunskaper. Det konstateras t.ex. i
Skolverkets nationella kvalitetsgranskning (1998) där författarna pekar på
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att lärarna brister i kunskaper om hur olika texter i olika ämnen är upp-
byggda och därför inte heller kan hjälpa eleverna. I rapporten föreslås att
olika ämnen tar ansvar för olika genrer.

Ämnena svenska och språk tar huvudansvar för berättande, beskrivande,
instruerande, förklarande, utredande och argumenterande texter inom det
vardagsspråkliga och litterära området, t.ex. vardagsberättelser, personliga
brev, sagor, anekdoter, dikter, skönlitterära texter, författarbiografier. (Skol-
verket 1998:128)

De naturvetenskapliga ämnena tar ansvar för samma typ av texter inom
sina ämnen som kan realiseras i t.ex. fabler, faktabeskrivningar och labora-
torieinstruktioner. De samhällsvetenskapliga ämnena ansvarar för samma
texter inom sitt område, t.ex. historiska berättelser, reportage och tidnings-
ledare. Om de brister angående lärarnas kunskaper om genrer och meta-
språk som konstateras i Skolverkets granskning skall kunna åtgärdas stäl-
ler det krav på att detta innehåll ges plats i lärarutbildningen, vilket inte
alltid är fallet idag.

I skolan skriver, som jag tidigare konstaterat, eleverna inom endast några
få genrer som dessutom oftast anknyter till elevens privata sfär. I en omfat-
tande undersökning av examenstexter och ämnessyn i norskexamen i grund-
skolan visar Berge (2005) att de uppgifter eleverna ges är förankrade i sko-
lans situationskontext men inte i en offentlig kulturkontext utanför skolan.
Den övervägande delen av de ämnen som eleverna erbjuds att skriva leder
till berättande texter eller tillhör en kulturkontext som präglas av intim-
sfären, t.ex. brev och dagbok. Andra ämnen knyts till konstprosa, t.ex. no-
vell och kåseri. De egna privata erfarenheterna ligger således till grund för
huvudsakligen berättande texter.

I de nationella proven i svenska krävs dock att eleverna behärskar ett
skrivande som förekommer i samhället utanför skolan genom att eleverna
skall infoga de separata skrivövningar de arbetat med under sin skoltid i en
större textuell helhet. Detta konstaterar Nyström (2000) vars undersök-
ning gäller gymnasiet, men en analys av uppgifterna i det nationella provet
i svenska för år 9 i grundskolan uppvisar liknande resultat. I tidskrifter eller
bokkapitel skall eleverna t.ex. berätta, argumentera, beskriva. Också här
krävs att tidigare övade enskilda moment skall infogas i en större helhet.
För eleverna medför således de nationella proven nya krav. Nyström  kon-
staterar också att de genrer som de nationella proven på gymnasiet omfat-
tar oftast förutsätter kännedom om samhälls- och kulturliv, vilket medför
ytterligare svårigheter för många elever.

Sammanfattningsvis kan konstateras att utöver imitation av genrer som
används i samhällslivet förekommer i skolan dels genrer som innebär övande
på enskilda moment, exempelvis personbeskrivning, dels genrer som har en
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funktion endast i skolan, t.ex. svar på frågor. De flesta ämnen eleverna ges
anknyter till deras egna privata liv och erfarenheter, medan ämnen som
vetter ut mot samhället sällan förekommer. Detta fokus på individen leder
inte till ett skrivande som väl förbereder eleverna för ett aktivt deltagande i
samhället. En ny syn på skolans genrer är önskvärd, d.v.s. en syn som i
högre grad fokuserar ett skrivande som ger kontakt med de genrer som
används i samhället utanför skolan, t.ex. instruktioner, rapporter och sam-
mandrag.

2.2.4 Språk- och skrivundervisning
I detta avsnitt skall jag gå närmare in på forskning kring språk- och skrivut-
vecklande undervisning. Det finns olika teorier om hur skrivutveckling sker
och här redogör jag först för några utländska forskares resultat för att se-
dan fokusera svensk forskning.

Den amerikanske forskaren Krashen (1984, 1989) har ägnat större delen
av sin forskning åt andraspråksinlärning, men han har också forskat om
skrivande och läsande och betonar bl.a.: ”Reading exposure is not assigned
reading, is not followed by book reports or comprehension questions, but
is done for its own sake” (Krashen 1989:89). Hans studier kan summeras
enligt följande:

– frivillig och lustbetonad läsning är bra för skrivutvecklingen

– hur mycket man skriver har betydelse men inte obetingat

– instruktion kan ibland bidra till förbättring av skrivandet

– feedback är bra under skrivandets gång, annars inte

– goda och dåliga skrivare använder olika strategier

I sina studier använder han sig av begreppen competence (de mönster för
grammatiska regler som finns lagrade i hjärnan) och performance (den fak-
tiska användningen av dessa regler) samt acquisition (naturlig tillägnelse)
och learning (medvetet lärande) som han hämtat från pedagogiken i främ-
mande språk. Hur ökar då skrivkompetensen, enligt Krashen? Han hävdar
att skrivkompetensen kommer endast genom läsning (acquisition) och att
instruktion endast leder till medvetet lärande som aldrig kan införlivas i
eleven och bli competence. Krashen har kritiserats hårt för dessa teorier
framför allt vad gäller den oklara skillnaden mellan acquisition och lear-
ning men också för att själva undervisningen inte har någon plats i hans
teorier. Det är inte heller självklart att det råder ett närmast linjärt förhål-
lande mellan mängden läsning och skrivförmåga. Bokslukare kan vara då-
liga skribenter, och goda skribenter kan ha dålig läsbakgrund. Det finns
dock forskare som stödjer Krashens teorier. En är Freedman (1993) som i
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ett forskningsprojekt angående juridikstudenters genretillägnelse visar att
studier av genre och form inte är nödvändiga utan att gemenskapen med
andra i behov av samma genrebehärskande är viktigare. En annan är Ellis
(1985, 1990) som dock anser att viss undervisning kan resultera i acquisi-
tion om eleven befinner sig på rätt nivå och får en autentisk uppgift, som
medför att han/hon har behov av att behärska en viss form av skrivande.

Instruction frequently fails to result in the direct acquisition of new linguistic
structures, yet instruction results in faster learning and higher levels of
achievement. In the main, it is the learner who is in charge of both what can
be learnt and when it can be learnt, not the teacher. But the teacher has a
definite role to play both by ensuring that there are adequate opportunities
for meaning-focused communication to foster the acquisition of implicit
knowledge and also by helping the learner to develop explicit knowledge.
(Ellis 1990:196)

Med Ellis syn på undervisningens betydelse får således skolan och läraren
en större roll än med Krashens och Freedmans.

En forskare som kommit till resultat som pekar i en helt annan riktning
än Krashens är Hillocks (1986). Tvärtemot Krashen menar han att under-
visningen är viktig och att man kan uppnå resultat med hjälp av den. Han
angriper dock såväl den traditionella skrivundervisningen som process-
skrivningen, d.v.s. den expressiva formen. Han menar att den förstnämnda
undervisningstypen fokuserar för mycket på form, den sistnämnda för lite.
Enligt Hillocks har läraren närmast en icke-roll vid processkrivandet, d.v.s.
läraren gör inget av det han anser vara viktigt i samband med undervisning.
Hans resultat visar nämligen att fria, elevcentrerade skrivuppgifter hjälper
eleverna mindre än lärarstyrda och strukturerade aktiviteter före och under
själva skrivandet.

Genreskolan i Australien, vars främste företrädare är Halliday (1994),
kritiserar liksom Hillocks det fria, expressiva skrivandet. Genreskolans form
av skrivundervisning är inte katederstyrd utan lärare och elever arbetar till-
sammans med att skaffa stoff, analysera modelltexter och skriva en gemen-
sam text. Först när detta är gjort får eleverna skriva en egen text. De lämnas
inte ensamma med sitt skrivande utan läraren finns där för att hjälpa eleven
vidare i utvecklingen. Denna pedagogik används redan då eleverna är i tio-
årsåldern (Hertzberg 2001). Risken är stor att barn, som inte får detta stöd,
stannar kvar i genren berättande och därmed utesluts från användningen
av de genrer som ger tillträde till makt, det diskursiva skrivandet. Den tidi-
gare nämnda forskaren Freedman är kritisk till denna typ av systematisk
undervisning och anser att den t.o.m. kan vara skadlig för elevens utveck-
ling av skrivandet. Enligt Hertzberg (1997) finns det vissa likheter mellan
det expressiva skrivandet och genreskolans form av skrivande. Båda rikt-
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ningarna är processorienterade och ingen av dem förespråkar en auktoritär
undervisning. Den största skillnaden består i synen på genreundervisningens
betydelse.

De ovan nämnda forskarna representerar således skilda riktningar, men
samtliga verkar vara överens om att språk till största delen lärs omedvetet
men att undervisning ibland kan vara bra om förutsättningarna är de rätta.
Krashen (1984, 1989) finns på den ena sidan av skalan och hävdar att un-
dervisning möjligen kan göra nytta inför slutfasen, medan genreskolan på
den andra sidan av skalan menar att om undervisningen är tillräckligt ge-
nomtänkt och väl upplagd så kan undervisning ge både kompetens och
färdighet. Samtliga forskare verkar också vara eniga om att läsning är ytterst
viktig, men enligt Krashen måste den vara lustbetonad. Ellis forskning (1985,
1990) visar dock att undervisning kan påverka den språkliga medveten-
heten och kanske kan den bidra till att själva sättet man läser på förändras
och för med sig språkutveckling. Väsentlig är också elevens vilja till att bli
medlem i de skrivandes klubb. Smidt (1991b) framhåller fyra sidor av
undervisningskontexten som samtliga har stor betydelse för skrivandet, näm-
ligen presentationen och utformningen av uppgiften, lärarens signaler om
vad som är betydelsefullt, arbetssättet och lärarens respons. ”Hvilke signa-
ler læreren gir om det mulige, det akseptable, det ønskelige, det nödvendige,
det verdifulle (’What counts as knowing?’ – Langer 1987), vil derfor påvirke
[eleven]” (Smidt 1991b:18).

En annan omdiskuterad fråga är om grammatikundervisning är bra för
skrivandet. Behärskandet av grammatiken ges traditionellt en central roll i
elevens språk- och skrivutveckling, men forskning visar att grammatik-
kunskaper tillmätts alltför stor betydelse och nyttan är ifrågasatt. Hertz-
berg (1997) refererar exempelvis ett flertal forskares resultat av undersök-
ningar gällande huruvida grammatikundervisning förbättrar elevernas skriv-
färdighet eller ej. Den amerikanska Braddock-rapporten kom 1963 och visar
resultat från 20 års forskning som fastslår att grammatikundervisning inte
har någon positiv effekt på skrivförmågan, snarare tvärtom, då denna un-
dervisning tar värdefull tid från övrigt skrivande. 1986 bekräftar också
Hillocks detta i en stor analys.

I Sverige framför forskarna liknande tankar som de ovan relaterade var-
för jag väljer att här också beröra svensk forskning som ur språkutvecklings-
synpunkt tar upp en annan väsentlig aspekt, nämligen hur röster gör sig
hörda i klassrummet. De forskare jag här behandlar delar alla synen på hur
språk och skrivande utvecklas, nämligen i samspel med andra, i så långt
möjligt verkliga situationer och med utgångspunkt i elevernas egna erfaren-
heter.
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Anward (1983:11) hävdar att språket till sin natur är socialt och i det
reflekteras de sociala skillnader som finns mellan människor i samhället:
”Vi kan införliva en annans erfarenhet av en företeelse med vår egen erfa-
renhet helt enkelt genom att han ger den språkligt uttryck. Vår kunskap om
världen och om oss själva blir därmed inte begränsad till våra egna erfaren-
heter.” Att kunna ett språk kan inte begränsas till behärskandet av ett stort
ordförråd och många grammatiska regler. Man måste även förstå hur dessa
medel kan användas i olika situationer och för olika syften. Anward kon-
staterar att de typer av språklig interaktion barn inbjuds till och vilka roller
de tilldelas är det avgörande för språkutvecklingen. För alla språkanvändare
är det naturligt att få bekräftelse på ett yttrande; man ställer krav på
komplimentaritet, vilket även kräver lyssnande. Detta blir mer komplicerat
i sammanhang där fler än två talare deltar. Olika sociala aktiviteter bestäm-
mer och begränsar interaktionen, något som blir tydligt i klassrumsinter-
aktionen där läraren bestämmer och fördelar rollerna. ”Plenarlektion” kal-
lar Anward en typ av lektion där två regler gäller:

(H) Om inte läraren har gett någon ordet, har läraren ordet

(I) Om läraren ger ordet till B, har B ordet efter det att läraren har av
slutat sin replik  (Anward 1983:55)

Fyra typer av plenarlektioner förekommer, enligt Anward, och i endast en
typ kan elever, utöver läraren, förutom att lyssna och tala, även fördela
ordet och tala utan att begära ordet. En sådan lektion fungerar som ett
samtal mellan lärare och elever, d.v.s. om läraren finner elevernas bidrag
värda att notera. Anward hävdar att läraren kan ha stark kontroll över
ämnet genom att klargöra vad som är tillåtet att säga om det, medan svag
kontroll tillåter olika synpunkter eller utsagor. För att språkutveckling skall
ske är det viktigt att möjligheter ges till deltagande i språkliga aktiviteter
som en jämbördig samtalspartner. Det innebär att fördelningen av talut-
rymme, och därmed makt, i klassrummet bör bli mera jämlik och när det
gäller läs- och skrivförmåga bör den knyta an till elevernas eget språk och
egna erfarenheter (Anward 1983).

Reglerna för kommunikationen i klassrummet är dolda, påpekar Tele-
man (1979), och inte alla elever klarar att genomskåda dem; de upplever att
deras kommunikation inte fungerar lika väl som vissa andra elevers och
lägger då skulden på sig själva. Teleman skriver om de normer som elever
bryter mot när de använder språket (Teleman använder benämningen
”modersmålet” i betydelsen svenska) och den syn på dessa som framträder
i svenskundervisningen. Teleman konstaterar då – för ca 30 år sedan:
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Många lärare säger att det där med språkriktighet, det är ett föråldrat pro-
blem, något som man inte sysslar med i den moderna skolan. Det tror jag är
en farlig förträngning. I verkligheten är nästan all undervisning i och om
språk (när väl den första läsundervisningen är överstökad) av språkriktig-
hetskaraktär. Fortfarande läses en hel del grammatik i skolan, och när den
används på modersmålstimmarna, så är det ofta bara när språkfel ska ka-
rakteriseras. Dispositionsövningar är inte längre på modet, och de allmänna
uppmuntrande kommentarerna, som modersmålslärarna pliktskyldigast
skriver i slutet på uppsatserna är så vaga att de antingen bara har en rituell
funktion eller är ett mera förtäckt vis att markera betyg. (Teleman 1979:116)

Upplysning om vilka språknormer som gäller i skolan ger även lärarens
rättning av elevuppsatser. För eleverna gäller att visa att de tillägnat sig viss
kunskap och att de kan skriva utifrån lärarens förväntningar, inte utifrån
personliga erfarenheter eller ställningstaganden. Teleman menar (1979:157)
att de brott mot normer som elever gör sig skyldiga till inte skall leda till
isolerad färdighetsträning utan att skolans undervisning bör utformas så
att elevernas kunskaper om och i språket ökar. ”Brist på ord innebär alltså
inte att man ska ägna sig åt isolerad ordkunskap utan att eleverna ska skaf-
fa sig kunskap om människan, samhället och naturen samtidigt med att
orden inlärs och strukturerna tränas.” Teleman konstaterar att en vuxen
behärskar cirka 50 000 ord av de cirka 150 000 som Svenska Akademiens
ordlista tar upp och att dessa ord knappast lärts in genom ordkunskaps-
övningar utan genom användandet av dem i ett sammanhang.

En annan forskare som visar hur samspel med andra utvecklar språket är
Larsson (1989) som beskriver samtal mellan en lärare och några lågstadie-
elever. Med hjälp av ett av samtalen visar Larsson hur man genom ett kol-
lektivt arbete bygger upp en textkärna. Läraren hjälper eleverna att styra
bort från det direkt situationsstyrda mot ett mera självbärande och genera-
liserande vetande. Med rätt ställda frågor från läraren kan han/hon hjälpa
sina elever att utveckla sitt språk och tänkande och lämna den snävare,
subjektiva världen. Larsson visar också med denna korta samtalssekvens
hur språk och makt är sammankopplade – i detta fall i relationen lärare och
elev. Det finns alltså en social struktur i samtal som här blir mycket tydlig.

Ytterligare ett perspektiv på skrivutveckling ger Ledin (1999) som an-
knyter till internationell forskning om två synsätt på hur skrivutveckling
sker. Det ena innebär att skrivutvecklingen sker bottom-up, d.v.s. text-
strukturen är först lokal och associativ, alltså ämnesmässig med Ledins term,
för att först på högstadiet och gymnasiet utvecklas så att eleverna lyckas
skriva sammanhängande utredande texter. Det andra synsättet innebär att
utvecklingen går från det globalt överordnade till det lokalt underordnade,
funktion går före form och skrivstrategin blir top-down. Med denna syn på
skrivutveckling borde textens funktion och innehåll få stor betydelse i
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undervisningen, men den globala koherensen prioriteras inte i skolans under-
visning, och enligt Ledin beror det på den speciella skrivsituationen i sko-
lan. Skrivandet fyller inte en reell kommunikativ funktion utan är ett led i
det ofta helt från alla sammanhang lösryckta uppgifter eleverna utsätts för.
Liksom bl.a. Berge (1988) och Karlsson (1997) konstaterar Ledin (1999)
att läraren har den dubbla funktionen av att vara mottagare och bedömare.
Det är dessutom lättare att bedöma form än funktion, vilket medför att rent
språkliga aspekter ofta får stor tyngd i bedömningen, vilket också t.ex.
Hultman (1989) konstaterar.

I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning om läs- och skrivprocessen i
undervisningen (1998) belyses hur läsandet och skrivandet behandlas i
skolans undervisning. Tre olika miljöer för läs- och skrivprocessen urskiljs:
A-, B- och C-miljöer. I A-miljöerna används språket för lärande och kom-
munikation i ämnesintegrerade teman, och språkets grammatiska och for-
mella sidor behandlas i kommunikativa sammanhang. Klassrumskulturen
är öppen, eleverna deltar aktivt i en flerstämmig miljö, och utgångspunkten
för arbetet är ofta deras egna erfarenheter. Läromedel används då det be-
finns lämpligt. Processorienterat skrivande förekommer då eleverna ger syn-
punkter på varandras texter, men även läraren ger respons. Skrivandet an-
vänds i olika ämnen och hjälper eleverna att utveckla olika ämnesspråk.
Denna miljö ansluter närmast till det sociokulturella perspektivet. I B-mil-
jöerna arbetar man inte ämnesintegrerat, men temastudier förekommer.
Läromedel används i hög grad, vilket leder till att de texter eleverna erbjuds
endera är alltför tunna och fantasilösa eller alltför svåra och informations-
täta. Eleverna deltar aktivt, mycket av undervisningen utgår från elevernas
erfarenheter, men ofta blir miljön tvåstämmig och inte flerstämmig då
kommunikationen sker mellan läraren och en elev i taget. I B-miljön består
skrivandet ofta av reproduktion av andras tankar, av ifyllnadsövningar i
övningsböcker. Sällan får eleverna skriva hela egna texter, men när så sker
bestämmer läraren ämnena. I C-miljön, slutligen, är ämnessegregationen
tydlig. Läromedlen är utgångspunkten för undervisningen, inte lärarnas och
elevernas egna erfarenheter, vilket leder till tysta klassrum. ”Läraren leder
ensam undervisningen och utvärderar och bedömer elevernas insatser.
Eleverna arbetar i huvudsak ensamma med förelagda uppgifter. Det finns
ett rätt svar på det mesta man gör, och det är läraren som dömer. Klassrums-
kulturen är mycket sluten” (Skolverket 1998:118). Läraren är ensam mot-
tagare av elevernas skrivna texter, något eleverna är mycket medvetna om.
Det stöd i skrivandet eleverna får består i färdighetsträning i övningsböcker
och på stenciler, rörande exempelvis stavning och meningsbyggnad; någon
utvecklad respons ges inte. Av de tre miljöerna är enligt undersökningen C-
miljön den vanligaste, framför allt på gymnasienivå. Vanligt är dock att
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undervisningen har inslag från alla tre miljöerna, medan den utpräglade A-
miljön finns i enskilda klassrum men aldrig i en hel skola.

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskarnas syn på hur språk-
och skrivutveckling sker inte fått genomslag i skolans undervisning. Hur
elever ser på skrivförmåga framgår i Nyströms avhandling (2000), men
också i en artikel av Nyström (1997). En utbredd uppfattning bland eleverna,
som framkom i Nyströms intervjuer, är att man inte kan lära sig att skriva
utan att det är en medfödd begåvning som vissa har. Skrivprocessen upp-
märksammas inte av eleverna, och de har, enligt Nyström, dålig uppfatt-
ning om hur man skapar en text.

2.2.4.1 Skrivprocessen
Stor betydelse för utvecklandet av den processorienterade synen på skri-
vandet och för synen på mottagarens betydelse för skribentens utformning
av texter har den antika retoriken haft. Detta redogör Berge (1988) för då
han beskriver de fem faser som en blivande talare under antiken skulle an-
vända sig av då han byggde upp och genomförde sitt tal, nämligen inventio,
dispositio, elocutio, memoria och pronuntiatio. Dessa delar används idag i
den processorienterade skrivundervisningen.

Utmärkande för processorienterad skrivpedagogik är, skriver Hoel
(1995:40), dels återupprättandet av läraren som ämneskunnig auktoritet,
dels elevfokuseringen, som innebär att möta eleven där han/hon befinner
sig kunskapsmässigt. Läraren frigör sig från auktoriteter som forskare och
teoretiker och ansluter sig till den kunskapssyn som innebär att kunskap
inte kan överföras uppifrån och ned. Kunskap skapas i stället i samarbete
med andra. Samma förhållande skall prägla relationen mellan lärare och
elever.

Klasserommet blir skriveverkstad der læraren ideelt sett skal skrive saman
med elevane, slik blir den tradisjonelle avstanden mellom eleven som skri-
var og læraren som dommar, utviska. Læraren som autoritet på skriving blir
svekka, i staden blir elevane i større grad anerkjende som autoritetar på eiga
og medelevars skriving. Det neste steget er å gjere elevane sjølve til med-
lærarar i skriving ved å la dei ta på seg ein del av ansvaret for skriveunder-
visninga. Læraren deler makt, autoritet  og dermed også ansvar med elevane.
(Hoel 1995:41)

Hoel påpekar även att en sådan skrivundervisning innebär en förändring av
den individinriktade synen ”tenk og skriv” till det sociala synsättet ”snakk
og skriv”. Lärarens förmedlade kunskap om skrivande sker i en process-
orienterad undervisning i stället genom eget skrivande och erfarenhetsutby-
te med andra elever och med läraren i en skrivar-mottagar-gemenskap. Stör-
re vikt läggs följaktligen vid själva processen än i den traditionella skrivun-
dervisningen, där produkten fokuseras och ofta betygsätts.
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Hoel (1995) understryker liksom t.ex. Björk & Blomstrand (1994) att
det traditionella sättet att betygsätta produkten utan att ha givit eleverna
verktygen hur de skall producera en text, inte hör hemma i en process-
orienterad skrivundervisning. Den praktisk-pedagogiska utformningen av
undervisningen bör, anser de, ta sin utgångspunkt i de senare skrivteorier
som jag beskrivit i avsnitt 2.2.1.

Om vikten av att se skrivandet som en process skriver även Teleman
(1989). Han betonar att målet för skrivandet är en god produkt, alltså en
text som är njutbar och möjlig att förstå för läsaren. Han hävdar att man
som skribent och/eller skrivpedagog dels måste veta vilka förmågor som
krävs i skrivsituationen, dels känna till vad som kännetecknar den goda
produkten. Han konstaterar att det främst är i bearbetningsfasen som meta-
kunskapen, d.v.s. reflektionen över det egna tänkandet, spelar en stor roll. I
samband med denna fas kan det, anser Teleman, vara nyttigt att få veta hur
andra skribenter arbetar med sina texter. Viktigt är också att veta hur man
skall kunna komma vidare då man kör fast. Såväl elever som lärare, hävdar
Teleman vidare, behöver kunskaper om texten som produkt och om själva
skrivprocessen i sig.

2.2.4.2  Respons
De senaste 15–20 åren har i Sverige intresset för skrivprocessen ökat starkt.
Kopplat till detta förhållningssätt till skrivande och lärande är responsen
kring vilken forskningen till största delen ägt rum efter 1985. Respons kan
i skolan ges dels av läraren, dels av medelever. I detta avsnitt redogör jag för
såväl forskningen kring respons generellt som kring lärar- respektive elev-
respons.

Elbow (1981) talar i sin forskning om läsarbaserad respektive kriterie-
baserad respons. Den läsarbaserade responsen behandlar läsarens reaktion
på texten medan den kriteriebaserade responsen ser texten i förhållande till
en bestämd standard eller vissa textnormer. Hoel (1995) menar att den
kriteriebaserade responsen ger mer konkret underlag för bearbetning, bi-
drar till att belysa speciella problem i texten och bättre tar upp väsentliga
sidor av texten än den mer subjektiva läsarbaserade responsen gör. Den kan
också ge stöd till skrivaren under arbetet med texten, hävdar Hoel. Elbow
(1981) anser dock att den läsarbaserade responsen ger skrivaren mera in-
syn i hur läsaren reagerar på texten och att det ger värdefull information till
skrivaren. Denna typ av respons överlåter också mera kontroll till skriva-
ren än den kriteriebaserade. Hoel (1995) anser att i praktiken är skillnaden
mellan dessa två typer av respons oklar. Även om läsaren ger en kriterie-
baserad respons kommer även dennes reaktioner på texten och dess inver-
kan på honom/henne att synliggöras.
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Att läsaren har en viktig funktion för skrivutvecklingen hävdar även de
amerikanska forskarna Nystrand m.fl. (1993), Nystrand (1997) liksom
Dyson (1997) som använder sig av Bachtins dialogiska syn på språk. Elever
måste kunna förhålla sig till en föreställd mottagare av sina texter, en mot-
tagare som inte alltid ger den respons de förväntat sig. Vuxna mottagare
kan utmana eleverna och hjälpa dem att se vilka potentialer en text har,
hjälpa dem att nå bortom nuvarande gränser för deras förmåga, menar
Dyson.

Om lärares respons inte alltid är den eleverna förväntat sig kan också det
motsatta förhållandet gälla, d.v.s. att lärarens respons inte alltid får det
mottagande läraren förmodat. Onore (1989) visar i sin forskning att inne-
hållsfokuserade lärarkommentarer av icke-styrande slag i förstone tycks
kunna leda till olika resultat. Enskilda elevers texter kan förbättras helt
eller delvis, andras kan t.o.m. försämras i bearbetade versioner. Vid en när-
mare granskning av texterna och i intervjuer med eleverna visar det sig att
elevers syften och behov kan vara mångfacetterade. En av de elever som
ingick i undersökningen ville (omedvetet) inte lämna sin ursprungliga plan
för texten och var därför inte intresserad av att gå djupare in i sitt ämne. En
annan elev tog inget eget ansvar för de val han gjorde i samband med skri-
vandet utan överlämnade detta till läraren. En tredje elev kände sig som
ansvarig för texten, diskuterade den med läraren, gav sig i varje version ut
på djupt vatten och lärde sig mycket om sig själv som skribent och om
ämnet. Detta testande av gränser ledde dock inte till en förbättrad text,
utan snarast till det motsatta. Onore konstaterar att skrivutveckling också
innebär att eleven kan hävda sin rätt till texten, revidera den, fördjupa den,
våga utforska gränserna och söka ny kunskap bl.a. genom diskussion med
andra.

I en rapport skriver Smidt (1991a) om det komplicerade samspel som
försiggår dels mellan lärare, elever och skolkontext, dels mellan elevens
behov, texten och elevens uppfattning av skrivsituationen.

Det å skrive stil på skolen er både et språklig arbeid og en sosial handling.
Denne sosiale handlinga blir som oftast evaluert. Dermed står elevens
sjølbilde og språklige sjøltillit på spill. Vekst henger sammen med utvikling
av sjøltillit, og utvikling av sjøltillit er avhengig av en dialektikk mellom
oppmuntring og utfordring. Med et bilde fra fjellklatring: Det er like håpløst
både å klatre uten sikring og å bli stående på samme trygge hylla. (Smidt
1991a:5)

För att kunna ge såväl uppmuntran som utmaning måste läraren förstå vad
eleven vill kommunicera och utifrån det ställa sig själv frågan: Hur kan jag
hjälpa denna elev vidare? Vad läraren ser i elevens text är avhängigt av
vilka slags läsglasögon läraren bär, d.v.s. vilken förförståelse, vilka refe-
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rensramar och förväntningar läraren har. De ramar läraren aktiverar vid
läsning av skrivna texter finns för såväl innehåll, som form och funktion.
Detta perspektiv på respons anlägger även Sperling (1994) som i sin forsk-
ning fokuserar vilket läsarperspektiv som synliggörs i lärarens respons. Ut-
ifrån de referensramar som avspeglas i responsen urskiljer hon fem olika
läsarkategorier, vilka jag här återger i sammanfattning:

Tolkningsram: Här påverkas lärarens respons av hennes egna livs-
erfarenheter och kunskaper om text och språk.

Social ram: Läraren utgår från sin egen expertroll eller som
jämbördig med eleven.

Kognitiv eller Lärarresponsen är analyserande eller emotionell.
emotiv ram:

Evaluerande ram: Lärarresponsen innebär en positiv eller negativ
värdering.

Pedagogisk ram: Lärarresponsen fokuserar på att få eleven att rätta,
ändra och utvidga texten eller på att stödja eleven.

Sperling fann att läsarperspektivet varierade beroende på vilken elevs text
det gällde. Ofta fick de duktiga eleverna positiv respons medan de svagare
fick den motsatta.

Ytterligare en sorts ram är den standard en del lärare kan ange i sin
respons och som eleven skall förhålla till. Det fann forskarna Connors &
Lunsford (1993) som även konstaterar att lärare ofta uppträder som domare
som fokuserar problem. Studien av lärarkommentarerna till 3000 elevtexter
(det totala insamlade materialet bestod av 21000 texter) visar många in-
tressanta resultat, bl.a. att endast 8% av kommentarerna berörde tidigare
skrivna texter, d.v.s. ett utvecklingsperspektiv. De övriga 92% behandlade
enbart den aktuella texten utan några referenser i ett mer longitudinellt
perspektiv. Forskarna slogs av intrycket att lärarna var uttröttade och utar-
betade, vilket skulle kunna vara en anledning till att de i sin respons inte
anknöt till elevens tidigare texter.

Att lärarnas respons till eleverna kan se mycket olika ut konstaterar även
Bergman-Claeson (2003). De tre lärare vars respons hon analyserat kan
karaktäriseras med olika nyckelord. För den första läraren är nyckelorden
beröm och kommunikation. Nyckelorden för den andra läraren är norm-
bevakning och värdering. Normkommentarerna rör ofta språkets ytnivå
och korrigeringar, och förslag till formuleringar görs direkt i texten. Eleverna
behöver följaktligen inte ta så stort eget ansvar för texten. Den tredje lära-
ren kan karaktäriseras med nyckelorden genre- eller texttypskompetens och
beröm. Han förbereder sina elever för studier efter gymnasiet, vilket med-
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för att det traditionella skolskrivandet inte får något större utrymme i hans
undervisning. Kommentarerna ges på separat blad i stället för i texten, och
ansvaret för texten återlämnas alltså därmed till eleverna.

Hur kan responsarbetet praktiskt genomföras? Hoel (1995) poängterar
att det är inget som man använder sig av ibland utan det skall byggas upp
successivt under lång tid. Det blir ett dialogiskt sätt att arbeta, vilket också
Dysthe (1997) anser. Hoel (1995) använde sig av den så kallade klassiska
responsen i sitt arbete med eleverna. Den innebär, enligt Hoel, att respons-
givaren skall kommentera det som är positivt i texten, ställa frågor till tex-
ten och vara specifik.

Att responsen är positiv är av stor betydelse för responsmottagaren. I
didaktisk forskning finns ofta dokumenterat att sådan respons lättare leder
till lärande och utveckling än negativ och ger också eleven motivation att
fortsätta sitt arbete. Grundläggande för lärare är att se positivt på det som
eleven faktiskt klarat i sitt arbete och ta det till utgångspunkt inför bearbet-
ningen av en text, skriver exempelvis Hertzberg (1994). Men även beröm
skall vara sant och trovärdigt. ”Det traditionella, ospecifika berömmet har
ofta gällt textens innehåll eller en inte närmare definierad blandning av
form och innehåll. Den vällovliga avsikten med ett sådant beröm kan vara
att balansera felmarkeringar eller att öka självförtroendet hos skribenten”,
menar Bergman-Claeson (2003:29).

Enligt den klassiska responsen skall läsaren ställa frågor som kan hjälpa
skrivaren att tänka vidare kring sin text. Om kommunikationen mellan lä-
sare och skrivare är oklar kan skrivaren uppleva läsarens frågor som natur-
liga och inte som en styrning av texten. Läsarens tolkning av skrivarens text
kan dock skilja sig från skrivarens intentioner med texten, vilket kan med-
föra att skrivaren känner att läsaren försöker att styra texten och överta
den. Det är därför viktigt att inför responsgivandet påpeka att det är skri-
varen som slutligen avgör hur texten skall utvecklas och bearbetas (Hoel
1995). Hertzberg (1994) menar att det inte räcker att läraren ställer frågor
utifrån intresse, då sådana frågor inte ger eleven tillräckligt stöd i utveck-
lingen av texten. Det gäller att eleven har egen förmåga att bedöma om
frågorna är relevanta eller inte. Om eleven inte besitter denna förmåga le-
der frågorna endast till utfyllnad av texten. Detta problem och den respons-
givande lärarens dubbla roll av uppmuntrande stödjare och betygsättare
påpekar Bergman-Claeson:

Det är exempelvis inte självskrivet att en elev ser lärarrespons i frågeform
som ett genuint uttryck för ett legitimt läsarintresse. Det är inte heller säkert
att eleven uppfattar lärarens kommentarer som en pedagogisk hjälp på vä-
gen mot målet: att kunna se på sin egen text med läsarens ögon för att själv
kunna bedöma och bearbeta den. Eftersom texten är skriven i en undervis-
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ningssituation är risken uppenbar att eleven uppfattar en kommentar som
ett krav, kopplat till betygsättningen: ”Om jag gör som läraren säger får jag
godkänt/MVG”. (Bergman-Claeson 2003:27)

Hertzberg (1994:22) anser även att responsen inte endast bör fokusera inne-
hållet utan även formen, gärna tidigt i processen: ”Det er formen som av-
gjør hvilke forventninger leseren møter teksten med og dermed hvilken ’kon-
trakt’ som opprettes mellom forfatter og leser.”

Responsgivande ställer krav på lärarens kompetens. Detta uppmärksam-
mar exempelvis Bergman-Claeson (2003) då hon påpekar problemet hur en
vid responsgivande ovan lärare skall kunna fungera som vägledare för elev-
ers responsgivande. Även Hertzberg (1994) berör denna aspekt då hon anger
tre premisser för lärarrepons:

– Förutsättningen för god elevrespons är god lärarrepons, vilket ställer
krav på lärarens kompetens.

– Elevrespons och lärarrespons kompletterar varandra genom att elev-
responsen kommer från en jämbördig, icke betygsättande, kamrat
medan lärarens respons ges av någon med större kunskap.

– Läraren skall evaluera slutprodukten då läraren är den som förvaltar
normerna för evalueringen.

Hertzberg skiljer på två kompetenser som läraren bör besitta: att kunna
diagnostisera en text, d.v.s. att ha textkunskap och kunskap om skriftspråk-
lig utveckling och därmed kunna se textens starka och svaga sidor, samt att
kunna vägleda, d.v.s. ha strategier för hur vägledningen skall genomföras
och kunna se skillnad på vägledning och betygsättning. Läraren bör väg-
leda selektivt, t.ex. genom att fokusera på områden där eleven börjat experi-
mentera. På så sätt koncentreras lärarresponsen på elevens växtpotential,
skriver Hertzberg. Genom att fråga eleven vad hon/han anser om  den egna
texten kan läraren få information om vilken utgångspunkt för responsen
som kan vara den lämpliga. Denna strategi kan fungera endast om läraren
är villig att i någon mån uppge sin expertroll och försöka få eleven att ta
ansvar för sin egen text. En liknande tudelad kategorisering av respons har
även Newell (1994), som  skiljer på  dialogisk och anvisande respons (Newell
använder termerna ”dialogue-like” respektive ”directive comments”). De
dialogiska kommentarerna tillåter eleverna att söka stöd för sina egna tan-
kar kring en andra version av texten, medan de anvisande kommentarerna
fokuserar lärarens tolkning av texten och leder eleverna till att frångå sina
egna projekt i skrivandet. En förutsättning för att responsen skall fungera
vägledande och vara dialogisk är att den ges i början av processen. Endast
då kan den stödja eleven i skrivandet, konstaterar Black m.fl. (2003).
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Som responsgivare kan utöver läraren även elever fungera. Vygotsky
(1978:86) ansåg att respons kunde innebära ”Problem solving under adult
guidance or in collaboration with more capable peers”. I arbetet med
responsgrupper i skolan kan duktiga klasskamrater bli ”more capable peers”
som eleverna kan lära av bl.a. genom att imitera. Ett skäl till varför elever
kan ha nytta och glädje av att arbeta i responsgrupper är att grupper som
fungerar väl kan understödja den kognitiva utvecklingen och rik kommuni-
kation kan uppstå som inte liknar den som präglar lärar-elevrelationen.
Gruppmedlemmarna kommunicerar ofta lättare med kamrater än med
läraren (DiPardo & Freedman 1988). Även Nystrand & Brandt (1989) har
i sin forskning visat gruppresponsens betydelse. I en stor undersökning har
de studerat collegestudenters skrivutveckling genom att dels analysera 250
uppsatser, dels göra videoinspelningar av sammanlagt 250 studenter under
tre år. En grupp studenter arbetade i studentcentrerade responsgrupper
medan en annan grupp inte gjorde det. Nystrand & Brandt konstaterade,
genom att undersöka studenternas revidering av sina texter, att de som fått
grupprespons utvecklade sitt skrivande mer under terminen än de övriga
som endast fått lärarrespons. Genom att skriva för andra än läraren ut-
vecklades deras behov av att skriva på ett sådant sätt att de uppfyllde inte
endast sina egna syften utan även mottagarens förväntningar. Vissa grupper
tycktes dock mestadels diskutera problem på ytnivå, t.ex. interpunktion,
vilket också ledde till revidering på samma nivå.

Det finns forskare som kommit till andra resultat än Nystrand & Brandt,
t.ex. Newkirk (1984) som i en undersökning visar dels att elever är mer
villiga än lärare att fylla i den information som saknas i kamraters texter,
dels att elever tenderar att vara mer uppskattande trots en texts brister.
Newkirk fann även att elever var benägna att hävda sina egna  synpunkter
i stället för att hjälpa en responskamrat att utveckla sin text. Denne fors-
kare anser dock att elevrespons kan vara positiv om läraren demonstrerar
responsstrategier och får eleverna att inse att de inte skall fungera som ex-
perter utan att de i stället befinner sig i en lärsituation.

Enligt Teleman (1989) bör vi komma ihåg

att provläsaren måste ha kunskapskategorier för sitt provläsande, katego-
rier som hjälper honom att tolka de ofta rätt ospecifika intrycken man får
vid provläsningen. Det är i själva verket rätt svårt att sätta fingret på just de
ställen som skulle kunna förbättras och ha en idé om hur förbättringen bör
utföras. (Teleman 1989:19–20)

Han erinrar om forskningsresultat som visar att en del texter snarare för-
sämras i bearbetningsfasen efter att kamratbedömning givits som koncen-
trerat sig på egenskaper på textens ytnivå, t.ex. formalia, i stället för på
innehåll. Dessa resultat liknar alltså dem Nystrand & Brandt (1989) redo-
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visade. Också DiPardo & Freedman (1988) skriver att det inte finns något
givet samband mellan grupprespons och positiv utveckling av en text men
att lärande ändå kan ske i gruppen. Hoel (1995) menar också att ett rikt
idéutbyte kan bli följden av ett positivt responsarbete.

2.2.4.3 Undervisningsförlopp
Vilka sammanhang som skapas i undervisningen över tid är en viktig aspekt
att belysa. Den engelske sociologen Bernsteins omfattande och inte helt
lättillgängliga forskning berör kopplingen mellan barns språkbruk i olika
samhällsklasser och skolframgång. Det är dock inte främst den aspekten
jag intresserar mig för här utan i stället hur undervisningen i skolan präglas
av olika diskurser. Bernstein (2000) beskriver tre institutionella rättigheter
som skolor skall tillförsäkra sina elever. Den första gäller individens rätt till
utveckling. Den andra rättigheten gäller den samhälleliga rätten att vara
räknad med socialt, intellektuellt och kulturellt men även rätten att ta av-
stånd och vara autonom. Den tredje rättigheten gäller den politiska rätten
att delta i konstruktionen, upprätthållandet och överförandet av samhällets
strukturer. Dessa tre nivåer av rättigheter, d.v.s. den individuella, den sam-
hälleliga och den politiska nivån, bör iakttas i skolan så att de kommer alla
elever tillgodo. För elever blir dessa rättigheter, eller kanske bristen på, tyd-
liga exempelvis i skolans och lärarens gränssättning, i värderingen av ytt-
randen och i betygen. Vilka regler som styr framträder i den pedagogiska
diskursen: ”Pedagogic discourse embeds rules which create skills of one
kind or another and the rules regulating their relationsship to each other,
and the rules which create social order” (Bernstein 2000:32). Bernstein näm-
ner två klassrumsdiskurser, den reglerande och den instruerande.

Den reglerande diskursen är den dominerande diskursen, hävdar Berns-
tein (1971, 2000), då den är den moraliska diskursen som skapar de krite-
rier som används i skolan för vad som är passande uppförande, vad som är
tillåtet, vart eleverna kan gå etc. Den anger en modell för hur en elev, en
lärare och deras ömsesidiga relation skall vara. Den reglerande diskursen
har direkt inverkan på den instruerande genom att den ger reglerna för den
interna ordningen för den instruerande diskursen. Vad som skall ingå i ett
ämne såsom urval, sekvens och takt, såsom dessa faktorer framställs i t.ex.
läroböckerna, liksom hur undervisningen sker, är funktioner av den regle-
rande diskursen.

Den instruerande diskursen skapar speciella färdigheter och deras rela-
tion till varandra. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att den regle-
rande diskursen överför värderingar och den instruerande överför färdig-
heter. En konsekvens av detta sätt att förstå de båda diskurserna blir att det
i grunden finns endast en diskurs, eftersom värderingar och färdigheter sam-
verkar och inte kan delas i två separata delar.
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Ett annat perspektiv på undervisning ger den amerikanske forskaren
Applebee (1994) då han undersöker vad som avgör lärares olika val i
undervisningssammanhang. Tillsammans med andra forskare har Applebee
under lång tid undersökt undervisningen i engelska, främst litteraturunder-
visning, i olika skolor. Genom intervjuer med lärare och elever samt genom
observationer samlade de information om den planerade, den genomförda
och den av eleverna mottagna undervisningen. Applebee skriver att fram-
gångsrika lärare ser till att det finns sammanhang och riktning i undervis-
ningen (min översättning av det engelska curriculum) oavsett barnens ålder.
De håller fast vid det aktuella ämnesområdet, uppmuntrar diskussioner,
väljer lämpliga aktiviteter och ser till att fokus behålls. Faktorer som fors-
karna konstaterat påverkar undervisningen är kvalitet i valet av innehåll,
kvantitet i tillgången på material, de olika innehållsdelarnas inbördes rela-
tioner och slutligen den bild av ämnet läraren ger sina elever. Viktigt är att
undervisningens olika innehållsdelar förstärker varandra så att ett kumu-
lativt lärande sker. Dessa karaktäristika gäller såväl det korta som långa
perspektivet i undervisningen. Applebee konstaterar att duktiga elever kla-
rar av att på egen hand skapa en sammanhängande helhet av undervis-
ningen oavsett på vilket sätt den erbjuds, medan svagare elever inte har
denna förmåga i samma grad. Om inte läraren förmedlar sammanhang och
mening i sin undervisningen försvåras således lärandet för många elever.

Undervisning är, enligt Applebee (1996), nära sammanbunden med de
sociala och kulturella traditioner i vilken den försiggår. Traditioner föränd-
ras när omgivande förhållanden ändras men har ändå makten att påverka
såväl nutid som framtid. Samtidigt ger traditionen kulturellt konstituerade
verktyg och möjligheter att sätta in undervisningen i ett sammanhang som
kan leda till knowledge-in-action snarare än knowledge-out-of-context.
Knowledge-in-action erbjuder eleverna deltagande i ett pågående samtal
om väsentliga frågor, samtal som ingår i större diskurser såsom t.ex. littera-
tur och matematik. Undervisningens uppgift blir att föra in eleverna i dessa
samtal och att göra innehållet i dem till deras eget. I varje klassrum finns ett
tvärsnitt av konkurrerande diskurser, skriver Applebee. De inkluderar ex-
empelvis hemmens förväntningar, nationens och samhällets kultur, pressen
från kompiskulturen samt önskan om uppmärksamhet. I skolan finns också
den akademiska traditionen. Lärarens sätt att hantera dessa olika diskurser
påverkar lärandet. Medierandet i denna undervisningssituation pågår i det
tysta, och både lärare och elever är omedvetna om detta. I stället utgör det
en del av de bakgrundsförväntningar som finns i klassrum, dels de unika
för respektive klassrum, dels de karaktäristiska för diskursen, vad man talar
om, hur och varför. Detta avgör vilka bidrag som är intressanta, relevanta
och effektiva, men de kan ändras över tid och beroende på vilka som deltar.
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När läraren skall mediera bland alla olika diskurser i ett klassrum, måste
hon känna till de komplexa anledningarna bakom elevernas bidrag och inte
ignorera sådana som inte anses tillräckligt ”skolmässiga”.

Applebee (1996) hävdar att i den amerikanska skolan introduceras inte
eleverna i de ständigt pågående samtal som leder till knowledge-in-action
utan får i stället memorera och upprepa vad andra, t.ex. läraren, sagt, vil-
ket snarare leder till knowledge-out-of-context. Skolan fokuserar att veta
men låter inte eleverna rekonstruera och försvara sina ställningstaganden
utifrån argument och bevis tillhörande den aktuella diskursen, d.v.s. de får
inte göra. Autentiska frågor som leder till viktiga samtal och dialog ställs
inte. Detta görs inte oavsett lärarnas mål. Deras visioner för undervisningen
omsätts inte i verkligheten och exempelvis litteraturundervisningen domi-
neras av ordkunskap och detaljfrågor om handlingen. Sådana uppgifter le-
der inte eleverna in i traditionen av att veta och att göra, utan ger i stället
eleverna en bild av vad som räknas som kunskap. Undervisningens innehåll
splittras i fragment och avgörs ibland snarare av exempelvis tillgången och
kvaliteten på material än av ett medvetet val. Den mest påverkande faktorn
är dock lärarens beslut om vilket innehåll eleverna erbjuds att delta i. Om
inte eleverna aktivt kan delta i ämnet för undervisningen blir den kunskap
de får dekontextualiserad och svår att anknyta till i andra sammanhang,
d.v.s. knowledge-out-of-context. Eleverna får svårigheter att avgöra vad som
är centralt och vad som är perifert, eftersom undervisningens olika delar
inte ger sammanhang och kontinuitet. Applebee konstaterar att vad vi lär
är ett resultat av hur vi lär det. Om eleverna skall inbjudas till meningsfullt
deltagande i undervisningen måste den av nödvändighet vara dialogisk, vil-
ket inte innebär att lärarens centrala roll och auktoritet förminskas. Däre-
mot kan en dialogisk undervisning inte ledas av en auktoritär lärare (se
även avsnitt 4.2).

En annan amerikansk forskare av intresse för mitt projekt är Langer
(2002). I sin studie beskriver hon amerikanska skolor som hjälpt eleverna
att lyckas utveckla sin språkbehärskning. För att få djupare kunskaper om
hur läsande, skrivande, språk och innehåll samverkar undersökte Langer
och hennes medforskare 25 skolor, många av dem i fattiga stadsområden,
av vilka 14 lyckades bra på statliga prov och benämns framgångsrika. De
övriga 11 var typiska skolor. Alla framgångsrika skolor erbjöd en miljö
som ledde till lärarprofessionalism. I det följande ges en beskrivning av
arbetet på främst de framgångsrika skolorna.

I de framgångsrika skolorna samarbetade lärare och administratörer för
att identifiera behov, undersöka och utveckla strategier för förbättringar
som sedan integrerades i de dagliga rutinerna. All personal involverades
liksom föräldrar, fritidspersonal och universitet för att idéerna inte skulle få
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fäste hos endast några få. Samarbetet tvingade också alla att precisera vad
de tänkte, vilket ledde till vidare reflektioner och fördjupade samtal. Medel
gavs till många olika slags kompetensutveckling som kunde ge nya idéer
och kunskap om den senaste forskningen, vilket ledde till att lokala
undervisningsplaner utvecklades som kunde följas i alla årskurser och över
längre tid. Lärarna delade synen på vad som skulle fokuseras. Provresultat
användes för att dels tänka igenom den egna undervisningen, dels se om
något behövde förändras. I dessa skolor var lärarna medlemmar av profes-
sionella organisationer, gemenskaper, grupper, föreningar, centra (kollegiala
och sociala) som stödde dem i deras arbete i skolan och gav dem nya tankar
och idéer. Viktigt för lärarna var att läsa yrkestidskrifter och hålla sig à jour
med aktuell forskning. Både ämnesmässiga och tvärvetenskapliga nätverk
skapades och lagarbete var schemalagt. Skolan ingick i ett peer review-sys-
tem för att förhindra att egna referensramar utvecklades. Alla hade kontak-
ter även utanför yrkesnätverk etc. och någon utanför skolan att dela idéer,
sorger och glädjeämnen inom arbetet med. Det professionella tänkandet
märktes också i den fysiska miljön i hela skolan, inte endast i exempelvis
personalrum. Lärarna kände att de var subjekt och att de själva kunde på-
verka situationen på skolan genom att exempelvis medverka vid anställ-
ning av nya kolleger och påverka innehållet i kursplaner och andra planer.
Ledningen behandlade lärarna som professionella och såg till att tid fanns
för möten, utveckling etc. vilket bidrog till yrkesstolthet. Livslångt lärande
var naturligt för lärarna; de gavs många möjligheter att utvecklas, vilket
medförde att det ofta talades om lärande bland personal och elever.

Elevernas studiesituation på de framgångsrika skolorna karaktärisera-
des exempelvis av att klassrummen var öppna, och eleverna hade stor glädje
av varandra genom grupparbeten av olika slag. Det innebar att de inte bara
lyssnade till läraren utan också till andra elever. Eleverna tog ansvar och
var aktiva; de kände att de hade kunskap och blev respekterade. Lärarna
följde upp elever med problem så att de inte avbröt sina studier, men samar-
bete med föräldrar var även annars ett naturligt inslag i verksamheten.
Lärarna var observanta på signaler från eleverna att något i undervisningen
behövde förändras. Även eleverna involverades då lärarna talade med dem
om t.ex. litteraturcirklar och kurser, i förhoppning om att eleverna skulle
smittas och börja se lärandet som ett livslångt projekt. Lektionerna utgick
ofta från elevernas erfarenheter men också från lärarnas egna liv och tan-
kar. Lärarna signalerade att varje lektion var viktig. Modersmålet handlade
om möjliga sätt att leva i världen, och i undervisningen läste, skrev, diskute-
rade, lyssnade och reflekterade man. Att bli klar över sina egna perspektiv
och bredda sin syn var ett viktigt mål för lärandet.
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Langer (2002) konstaterar att de s.k. typiska skolorna var i mycket de
framgångsrika skolornas motsats. De faktorer som i de framgångsrika sko-
lorna ledde till elevers goda studieprestationer fokuserades inte i de typiska
skolorna (se även avsnitt 4.3).

2.3 Institutions- och organisationsperspektiv
De kommunikativa mönster som råder i skolan är beroende av de regler
och normer som utvecklats inom denna institution. Det finns, enligt Säljö
(2000), en koppling dels mellan vad som sker i klassrummet och skolan
som institution, dels mellan klassrummets undervisning och den kollektiva
kunskapsbildningen i samhället. Skollag, läroplaner och kursplaner är fak-
tiska styrdokument som anger de ramar skolan som institution skall förhål-
la sig till, men det finns även en mer osynlig styrning som jag belyser i detta
avsnitt genom att behandla några teorier om hur traditioner, tidsuppfatt-
ningar och maktstrukturer påverkar undervisning, elever och lärare.

Ett sätt att försöka förstå skolans verksamhet är att anknyta till Vygotskys
elev Leontievs begreppsram (1986), verksamhetsteorin, som behandlar så-
väl den yttre, praktiska verksamheten, som människans inre, psykologiska.
Dessa två verksamheter är inte två separata företeelser utan de påverkar
varandra. Leontiev menar att man kan urskilja tre av varandra beroende
nivåer på vilka sociala handlingar kan äga rum. Dessa är verksamhetssystem,
handling och operation. Med verksamhetssystem förstås en kollektiv, var-
aktig verksamhet, t.ex. skola. Dessa system återskapas ständigt genom so-
ciala praktiker inom vilka människors handlingar inordnas. Leontiev
(1986:170) skriver: ”verksamheten är en process som karakteriseras av stän-
digt pågående transformationer. Verksamheten kan förlora motivet som har
fått den att uppstå, och då förvandlas den till en handling som kanske rea-
liserar ett helt annat förhållande till världen, en annan verksamhet.”
Verksamhetssystem tillhandahåller varor och tjänster som efterfrågas och
som människor har behov av. I skolan som institution innebär det att elever
bl.a. skall utbildas och tillägna sig de kunskaper och färdigheter de behöver
som samhällsmedborgare. Även om verksamhetssystem är varaktiga finns
spänningar och konflikter inom dem. Det gäller givetvis också skolan där
bland annat olika pedagogiska synsätt kolliderar med varandra. De män-
niskor som finns i olika verksamhetssystem utför handlingar: ”En handling
kallar vi en process som är underordnad föreställningen om det resultat
som ska uppnås, dvs en process som är underordnad ett medvetet mål”
(Leontiev 1986:158). Dessa handlingar återskapar i viss mån systemen som
är produkter av just människors handlingar. Med operationer förstås kon-
kreta aktiviteter som människor utför i sina handlingar. I skolan kan det
innebära den konkreta undervisningssituationen. Handlingar och operatio-
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ner äger således rum i skolan som organisation, som skall realisera verk-
samhetssystemets, institutionens värdebaser (se Berg i avsnitt 4.3).

En central tanke i verksamhetsteorin är att kunskaper inom ett visst
verksamhetssystem inte är direkt överförbara till ett annat system. Varje
system skapar sina egna perspektiv på verksamheten och verkligheten. De
kunskaper som anses väsentliga i verksamhetssystemet skola med dess för-
utsättningar och antaganden kanske inte är lika viktiga i ett annat samman-
hang. För eleverna gäller främst att tillägna sig de kunskaper som skolan
kräver, att behärska skolans institutionella form av kommunikation, att
kunna avgöra vad som är viktigt och vad man kan bortse från (Säljö 2000).

Skolan som verksamhetssystem upprätthålles på olika sätt, t.ex. genom
de i det föregående stycket nämnda formerna för kommunikation eller det
sätt nya forskningsrön ges möjlighet att implementeras. Liljequist (1994)
tar upp skolans benägenhet att möta nya idéer och teorier med skepsis. Han
ifrågasätter om det är nyare inlärningsteorier som tillmäts betydelse eller
om det snarare är traditioner som präglar läraryrket. Likaså ifrågasätter
han om innehållet i undervisningen får en sådan intellektuell bearbetning
att man kan hävda att inlärningen präglas av teoretiskt tänkande. Snarare,
menar han, har skoltraditionerna stor makt över tänkandet, ”en pragmatik-
ens seger över teorierna” (Liljequist 1994:210). Berg (1995) kan i en under-
sökning av skolors kulturer konstatera att verksamheten på en del av sko-
lorna i hans projekt styrs av nuorientering, individualism och rigiditet, d.v.s.
den styrs av traditionell kortsiktig lektionsplanering och följer till stor del
inarbetade rutiner. Traditioner och rutiner på dessa skolor påverkar således
den rådande yrkesnormen och leder till vad Berg kallar en begränsad pro-
fessionalism, medan den på andra skolor snarare präglas av nyckelorden
framförhållning, samarbete och flexibilitet, d.v.s. en utvidgad lärarpro-
fessionalism. Berg (2003:196) påpekar att den utvidgade professionalismen
omfattar även den begränsade och innebär att man som lärare kan fungera
i båda dessa roller, d.v.s. i såväl avgränsad mening som i utvidgad. I sin
tolkning av resultaten påpekar Berg bl.a. att enlärarrollen skall ses i ljuset
av att lärdomsskolan ”har sin tradition som en elitistisk och värderationell
lärdomsskola med ett innehåll präglat av fragmenterat bildningsgods” (Berg
1995:89), och denna roll tycks vara mer stabil hos högstadielärarna än hos
lärarna för de yngre barnen. Detta kan traditionellt ha att göra med att den
tidigare lärdomsskolan som institution haft en mer självständig hållning
mot statens styrning än folkskolan en gång hade. Läroplaner har därför
kunnat komma och gå utan att få ett ordentligt genomslag i skolans hela
verksamhet. En annan för skolans verksamhet konserverande faktor anser
Liljequist (1994) vara elevernas och föräldrarnas ofta konservativa syn på
skolans arbete.
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Selghed (2004) visar att traditionen har stort inflytande även på betyg-
sättningen. Trots att ett nytt, kriterierelaterat betygssystem infördes i grund-
skolan 1995 tycks många lärare ännu använda olika tillvägagångssätt, bl.a.
det tidigare normrelaterade betygssystemet, när de sätter betyg. Orsakerna
är flera, enligt Selghed. Lärarna förväntades utan förberedelse eller kompe-
tensutveckling vid reformens införande kunna skriva såväl lokala arbets-
planer som betygskriterier utifrån en förändrad kunskapssyn. Även Skol-
myndighetens agerande förvirrar då de publicerar rapporter där bl.a.
procentandelar över elever som inte når upp till kraven anges, trots att det
inte är klargjort vilka kraven är. Beslutsfattare försöker sitta på två stolar
samtidigt då de dels säger sig omfatta en ny konstruktivistisk kunskapssyn,
dels lever kvar i ett tidigare psykometriskt tänkande med krav på att bety-
gen skall användas som urvalsinstrument. Selghed visar i sin studie att det
mål- och kriterierelaterade betygssystemet fortfarande efter fem år inte til-
lämpas enligt intentionerna.

Att få gehör för ett betygssystem uppbyggt på kvaliteter i kunnandet och
med bas i en konstruktivistisk kunskapssyn, i ett informationssamhälle där
upplevelseindustrin i genomslagskraftiga medier genomsyras av och premie-
rar en atomistisk och fragmentariserad syn på kunskap i empiristisk anda,
hade varit förvånansvärt om det hade lyckats. Miraklet tycks utebli. (Selghed
2004:199)

Bereiter (2002) konstaterar att utbildningssystem ofta genomgår reformer
men inte en djupgående förändring (Bereiter använder det engelska ordet
transformation). Exempelvis var i Sverige införandet av en nioårig grund-
skola en betydelsefull reform, men undervisningen sker fortfarande till stor
del på traditionellt sätt, d.v.s. reform utan förändring. Andra reformer kan
fokusera t.ex. baskunskaper men hur undervisningen utformas i klassrum-
met berörs inte. Skolan är en komplex institution, och därför finns inte
heller några enkla entydiga förklaringar till skolans påstådda motstånd mot
reformer.

Många forskare konstaterar att tiden, skolans institutionaliserade tids-
ordning, är en betydelsefull faktor i sökandet efter förklaringar till utform-
ningen av skolans verksamhet. En av dessa forskare är Sundberg (2005:9)
som fokuserar hur ”olika samhällsförändringar samverkar med statlig styr-
ning och reformverksamhet vad gäller hur tiden organiseras och används i
skolan och vilka konsekvenser detta får för skolans undervisning”. För att
sätta in den moderna skolans utveckling i en sociokulturell idéhistorisk ram,
är det viktigt, menar han, att relatera modernitetens tidsuppfattning, som
gällde fram till 1980-talet, till industrialismens tidsordning. Den tidsupp-
fattning som följde naturens gång under bondesamhället ersattes vid indu-
strialiseringen av klocktiden, och tiden blev möjlig att mäta och kontrol-



58

lera: ”Det effektiva tidsbruket skulle garantera ett successivt förverkligande
av de hägrande målen” (Sundberg 2005:35). Harvey (1990) konstaterar att
F. W. Taylors The principles of scientific managament, som publicerades
1911, haft stort inflytande på sättet att mäta tid: ”an influential tract which
described how labour productivity could be radically increased by breaking
down each labour process into component motions and organizing
fragmented work tasks according to rigorous standards of time and motion
study” (Harvey 1990:125). Den rationella tidsordning som taylorismen och
fordismen bygger på medför en arbetsdelning som innebär att ”det
konceptuella” och ”det verkställande” särskiljs (Harvey 1990), d.v.s. de
verkställande skall endast utföra vad som bestämts på den konceptuella
nivån där makten finns. Individen blir med detta synsätt ointressant. Detta
perspektiv ansluter till det som i Bergs forskning (2003:99) benämns som
ett ”top-down-förhållande”. I den tidsdisciplinering som det industriella
samhället krävde utgör skolan en aktiv part då den fostrar eleverna till
olika former av tidsanpassning  som anges i t.ex. våra nu gällande natio-
nella läro- och timplaner, terminer, klass- och åldersindelning, lektioner,
arbetstidsavtal och i elevfrågor såsom när? hur ofta? hur länge? när ska vi
sluta? Detta är en form av inbäddad temporalitet, en sociokulturell tid
(Sundberg 2005:91), som ligger till grund för acceptansen av skolans verk-
samhet. Denna uppfattning om tid har bidragit till att bevara makt- och
kontrollförhållanden i såväl skolan som i samhället i stort. Sundberg
(2005:93) konstaterar: ”Det står emellertid klart att skolans temporalitet
har svarat för en mycket kraftfull latent styrning och där skolans sätt att
planera, mäta och dela upp tiden i hög grad strukturerat vårt sätt att tänka
om skola och undervisning”. I de nationella timplanerna tydliggörs detta
tänkande genom att undervisning och ämnen förutsätts kunna splittras upp
i sekvenser och hierarkier och leda till en lineär progression (Sundberg
2005:138). Den statliga styrningen av skolan har varit/är stark och tim-
planen, som ges central betydelse, utgör enligt Sundberg (2005:143) en del
av de politiska styrinstrument som staten använder i sitt utövande av olika
typer av makt:

– handlingsföreskrivande makt, t.ex. genom lagar

– organiseringsföreskrivande makt, t.ex. genom timplanen som påver-
kar skolornas organisation

– finansieringsmakt, t.ex. genom timplanen

– kontrollmakt, t.ex. genom timplanen som reglerar vilken tid varje
ämne skall ges, i vilken form (lektionstid) och med vilken progression
(årskurser)
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Staten står således för ”det konceptuella” medan skolans aktörer, t.ex. lärar-
na, blir de verkställande. I implementeringsprocessen har vaga och otydliga
beslut på den konceptuella nivån, politikernivån, varit orsak till att de verk-
ställande inte uppnått de förväntade resultaten (Berg 2003:100). Detta sätt
att styra skolan gällde fram till mitten av 1990-talet.

På 1980- och 1990-talen förändras synen på skolan och en omfattande
decentralisering äger rum i mitten av 1990-talet. Sundberg (2005) använ-
der begreppet senmodernitet som beteckning på tiden från 1980-talet och
framåt. Han menar att nutidens sociala, politiska, ekonomiska och kultu-
rella samhällsförändringar medfört en ny tidsuppfattning, vars ledord är
flexibilitet, något som också blir märkbart i skolans värld. Alla aktörer i
skolan förväntas vara flexibla, skolorganisationen skall vara flexibel, lik-
som lärandet. Skolan befinner sig således i spänningsfältet mellan moderni-
tet och senmodernitet, vilket blir synligt i de etablerade strukturer och nor-
mer som traditionellt upprätthåller skolans verksamhet å ena sidan och
kraven på flexibilitet och snabbhet å den andra. Tiden är i fokus i kampen
mellan politiker och professionella, skolledning och lärare, olika ämnen,
olika lärargrupper, lärare och elever. Under det externa förändringstryck
som vårt nutida samhälle utsätter skolan för förändras också lärares arbete;
nya villkor leder till en förändrad arbetssituation där skolans institutio-
naliserade och komplexa makt- och kontrollförhållanden omprövas. ”Skol-
systemets omstrukturering ska emellertid inte förstås som enbart ett struk-
turellt fenomen, utan innefattar såväl styrning, organisering och reglering
av skolan som system på nationell nivå som hur undervisningspraktik och
skolans innehåll organiseras i klassrummet” (Sundberg 2005:146). Sund-
berg pekar dock på forskning som visar att decentraliseringen motverkas
av statens centralisering av resultatuppföljningen. ”Staten förblir den cen-
trala styrningsaktören, men den verkar nu på distans och låter skolor bli
självstyrande och självreglerande inom ett reglerat resultat- och prestations-
system. En sådan styrning decentraliserar ansvar, men inte nödvändigtvis
makt” (Sundberg 2005:149).

Den decentralisering som genomfördes i mitten på 1990-talet ställde så-
ledes många och nya krav på skolan. För att en institution skall överleva
trots stora förändringar krävs dock en temporal struktur, och den upprätt-
hålls med hjälp av en administrativ kontroll över tiden, t.ex. i form av en
timplan. Sundberg (2005) pekar på att denna form av tidskontroll är en del
av ett socialt maktsystem som anger tid och plats för vissa verksamheter.
Detta maktsystem har dels en politisk dimension som utövar makt över
skolan, dels en dimension som tar sig uttryck i skolans vardagliga verksam-
het och i lärar- och elevrollen.
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Det är således komplexa förändringar som skolan nu genomgår och som
innebär intensifiering av lärarens arbete. Sundberg (2005) hänvisar till forsk-
ning som visar att de annorlunda läraruppdrag som decentraliseringen med-
fört lett till högre arbetsbelastning, stress och minskad tid för reflexion sam-
tidigt som kravet på tidseffektivitet ökar. I ett decentraliserat system skall
lärarna, men även andra verksamma i skolan, således stå för ”det
konceptuella” samtidigt som de även skall vara aktörer. Med Bergs termi-
nologi (2003:99) speglar detta ett ”bottom-up-förhållande” som dels med-
för att förvaltningsnivån får ett större ansvar i implementeringsprocessen,
dels ger lärarna större autonomi och ett tolkningsutrymme.

I 2000-talets skola skall elever med lärarens hjälp utveckla förmågor som
exempelvis att uttrycka sig klart i tal och skrift, att samarbeta och att vara
kreativa. Dessa förmågor används i lösningen av problem i grupp, i tema-
arbeten o.s.v. Hur läraren väljer att skapa de sammanhang där eleverna
förväntas lära sig har avgörande betydelse för hur eleverna uppfattar exem-
pelvis ämnet svenska. Den pedagogiska diskussionen har tidigare ofta
fokuserat hur-frågorna, d.v.s. hur läraren hanterar betingelserna för lärande,
medan vad-frågorna, d.v.s. vad eleverna skall lära sig, tagits för givna, skri-
ver Carlgren & Marton (2001). Att förena hur och vad är lärarnas profes-
sionella, och mycket komplexa, objekt. Sammanfattningsvis kan man kon-
statera att allt detta ställer nya krav på lärarnas professionalism.
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3 Material

Mitt material samlades in under tre på varandra följande terminer med
start augusti 2003 i två klasser i grundskolans år 7 och 8. Det består dels av
elevernas skrivna texter med lärarrespons, dels av ett etnografiskt material
från observationer, intervjuer och en enkät. Jag har även av lärare och skol-
ledning fått ett antal lokala dokument såsom lokala kursplaner och olika
policy-dokument.

3.1 Val av skola, lärare, klasser och elever
Vid mitt val av skola och informanter har jag försökt att finna en balans
mellan distans och närhet i så måtto att såväl skola som lärare och elever
från början var okända för mig, medan jag i skolans karaktär kunde finna
beröringspunkter med främst en skola jag tidigare tjänstgjort på.

En utgångspunkt vid val av skola var min egen erfarenhet som såväl
lärare som skolledare. Jag såg gärna att en skola med liknande elevsamman-
sättning och upptagningsområde som den där jag själv arbetat skulle ingå i
projektet, d.v.s. en skola med elever från ett upptagningsområde där de
sociala villkoren inte alltid är gynnsamma. Därigenom skulle jag lättare
kunna förstå verksamheten och dess förutsättningar. Den skola jag valde
för genomförande av mitt projekt, Centralskolan (fingerat namn), stämmer
väl in på detta. Den anses vara en progressiv skola med ett öppet klimat och
en skolledning som är positiv till skolutveckling. Dessa faktorer ansåg jag
vara en viktig förutsättning för att jag skulle kunna genomföra ett projekt
under så lång tid som tre terminer. Redan vid min första kontakt med rek-
tor ställde han sig positiv till skolans deltagande i mitt projekt, och denna
inställning har bibehållits under samtliga de tre terminer som material-
insamlingen pågått. Jag har därmed inte stött på något s.k. grindvakts-
problem (gatekeepers), ett begrepp Hammersley & Atkinson (1995:34) de-
finierar enligt följande: ”By gatekeepers I mean actors with control over
key sources and avenues of opportunity”. De önskemål jag framförde till
rektor var att jag ville följa två klassers skrivundervisning i svenska i tre
terminer med start hösten i år 7 och att klasserna under dessa terminer
skulle behålla sin respektive lärare i svenska. Klasserna skulle således ha
var sin lärare i ämnet, och dessa skulle vara behöriga att undervisa i svenska
i grundskolans senare år.
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Att jag valt att fokusera på år 7 och 8 i grundskolan har flera orsaker.
Under 1970-talet och början av 1980-talet undervisade jag på det som då
kallades grundskolans högstadium under sammanlagt nio år. Denna erfa-
renhet ligger långt tillbaka i tiden, tillräckligt för att jag skall kunna hålla
viss distans till mitt material. Samtidigt utgör den en viktig bas för min
förståelse av den verksamhet som jag fått ta del av. Det är alltså på denna
grund jag valt att följa elever i grundskolans senare år och inte yngre eller
äldre elever. Jag har ingen personlig erfarenhet av att undervisa yngre barn,
varför jag gjort bedömningen att det skulle ta alltför lång tid att lära känna
denna del av en skolas verksamhet. Samtidigt har jag lång och mera nära-
liggande erfarenhet av att undervisa på gymnasiet, vilket skulle kunna vara
ett hinder i tolkningen av mitt material. Ju närmare en verksamhet man
själv befinner sig, desto större svårigheter kan det vara att fjärma sig från
den i den utsträckning som analysen kräver. En annan väsentlig orsak till
mitt val av åldersgrupp är att forskning kring skrivandet i grundskolans
senare år till stor del saknas.

Några veckor efter min första kontakt med rektor meddelade han mig
namn på två lärare som önskade delta i mitt projekt. Anledningen till deras
deltagande var, uppgav de vid vårt första möte hösten 2003, att de ville
utvecklas som lärare. Härefter kommer de två lärarna att kallas Vanja och
Peter. Vanja är lärare och ensam mentor i en ”vanlig” klass varför hennes
och hennes elevers namn börjar på bokstaven V. Med benämningen vanlig
klass avser jag en klass som har upptagningsområdet som bas för klass-
indelningen. Peter är svensklärare och mentor i en profilklass och såväl
hans som hans elevers namn börjar följaktligen på bokstaven P. Benäm-
ningen profilklass avser en klass med en viss inriktning, t.ex. idrott, till
vilken elever måste söka och bli antagna. Samtliga namn är fingerade för
att bevara informanternas anonymitet.

Under år 7 gick i Vanjas klass 15 elever, 6 flickor och 9 pojkar. En flicka
flyttade efter två terminer. Peters klass är en klass med idrottsprofil bestå-
ende av 23 pojkar i år 7 och 22 i år 8. En elev bytte i början av år 8 till en
annan skola. Det är följaktligen två ganska olika klasser, bl.a. vad gäller
könsfördelning och intressen. Att båda könen är representerade i endast en
av klasserna och att endast fem flickor kom att ingå i projektet kan ses som
en nackdel för mitt material, men då jag i analysen av elevtexter fokuserar
på tre elever, varav en är flicka, har jag därigenom i någon mån minskat
effekterna av snedfördelningen.

Mitt material insamlades under perioden augusti 2003–december 2004.
Under hösten och våren i år 7 följde jag hela klasserna, medan jag under
höstterminen i år 8 närmare studerade tre elever, en flicka ur den vanliga
klassen och två pojkar ur profilklassen. Detta innebär att jag under mina
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observationer den tredje terminen valt att fokusera på deras agerande, och
jag har även genomfört fler intervjuer med dem än med andra elever. Det är
också några av deras texter jag analyserar i kapitel 5. Inför valet av dessa
elever gick jag igenom klassernas skrivna texter efter år 7 och talade däref-
ter med lärarna om de elever jag då uppfattat som intressanta, d.v.s. elever
som kan ge kontraster i och olika perspektiv på min studie. Jag önskade
finna elever som klarar sig bra, elever som har svårigheter, elever som käm-
par och lyckas, elever som arbetar hårt men som ändå utvecklas marginellt,
elever som trots svårigheter av olika slag klarar sin skolgång bra. Jag har
följaktligen försökt göra ett för undersökningen ändamålsenligt urval som
speglar bredden i elevsammansättningen. I detta avseende liknar mitt val av
elever det Applebee m.fl. (2000:403) gjorde: ”The teachers helped us select
focal students in each class, balanced between those who were doing
relatively well and those who were doing relatively poorly in the course.” I
Vanjas klass valdes eleven Viktoria för ett mera ingående studium, medan
eleverna Patrik och Pontus valdes i Peters klass. I kapitel 5 presenterar jag
dessa tre elever.

3.2 Beskrivning av skolan, lärarna och klasserna
En stor del av beskrivningen av skolan är baserad på en intervju med rektor
(2004-09-15) men också på intervjuer med lärare under de tre terminerna
och på mina egna iakttagelser som regelbunden besökare på skolan under
projekttiden.

Centralskolan är en F-9-skola som byggdes i början av 1970-talet och
som betraktades som en mönsterskola, bland annat p.g.a. dess arkitekto-
niska utformning som tillät många människor i alla åldrar att mötas. Idag
är skolan i behov av renovering, men den progressiva framtoningen sitter
ännu kvar i väggarna, enligt rektor. Personalsituationen på skolan är gynn-
sam; utöver en välutbildad lärarkår på cirka 90 lärare finns även flera fri-
tidsledare och två ”klassmorfar”.

Skolan har 780 elever varav cirka 550 går i år 7–9. I skolans upptag-
ningsområde finns flerfamiljshus, där många familjer från andra länder bor
liksom familjer med olika sociala problem. Andelen elever födda utomlands
eller med båda föräldrarna födda utanför Sverige är 50 %. För att Central-
skolan skall kunna möta alla barns behov, oavsett etnicitet och social tillhö-
righet, får den ett extra strukturbidrag. Skolan tar också emot elever från
andra delar av kommunen i de s.k. profilklasserna i år 7–9, där elever som
specialiserat sig på idrott eller på någon av ett par andra profiler går. Av de
cirka 300 elever som har valt någon av dessa profiler kommer ungefär 250
elever från andra delar av kommunen än upptagningsområdet. Hittills har
skolan kunnat ta emot alla elever som valt att studera i profilklass. Det
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enda extra kravet på ”idrottseleverna” har varit att de skall tillhöra en
idrottsklubb. Om de inte gör det hjälper skolan till att ordna det. Man
anser att dessa elever påverkat skolans kultur då de ofta kommer från sta-
bila och resursstarka familjer.

Den ena läraren, Vanja, är i 30-årsåldern och har varit lärare i sex år.
Hon undervisar endast i ämnet svenska, men hon är också behörig i sam-
hällsorienterande ämnen. En annan lärare i arbetslaget har dock samtliga
timmar i de sistnämnda ämnena. Vanja beklagar att hon inte kan utnyttja
sina kunskaper i dessa ämnen eftersom hon har svårt att hinna hålla dem
aktuella då hon inte undervisar i dem. Hon har viss nedsättning i sin tjänst
för att sköta ett uppdrag på skolan.

Profilklassens mentor och lärare i svenska, Peter, är även han i 30-års-
åldern. Han har varit lärare i svenska och ett modernt språk i cirka tre år.
Han tog en filosofie kandidat-examen innan han gick lärarutbildning under
ett år. Han anser själv att han inte hann få vare sig några djupare didak-
tiska/pedagogiska kunskaper under det året eller någon vägledning i hur
man kan undervisa, då handledarskapet, enligt honom, var mycket bristfäl-
ligt under utbildningen. Under läsåret 2003/2004 undervisade Peter endast
en klass i svenska, medan han under det följande läsåret undervisade två.
Resterande del av tjänsten innehåller undervisning i språk.

Den ”vanliga” klass jag studerat är en helt vanlig klass, men den största
delen av eleverna lever med en förälder. Flera har, enligt klassens svensklä-
rare och mentor Vanja, komplicerade hemförhållanden. Samtliga elever i
klassen kommer från skolans upptagningsområde. Enligt Vanja hade
eleverna dåliga förkunskaper i svenska då de kom till år 7, vilket påverkat
undervisningen.

I den andra klass som ingår i projektet är Peter svensklärare och mentor.
Den är en s.k. profilklass genom att alla eleverna får extra tid för träning i
fotboll. Med detta följer också en hel del andra förmåner i form av sport-
aktiviteter utanför skolan, läger etc. Dessa pojkar kommer, som tidigare
nämnts, från olika delar av kommunen. En macho-kultur har, enligt Peter,
utvecklats i klassen; det gäller att vara duktig, främst i profilämnet idrott.

3.3 Materialinsamling
Inför projektstarten hade jag dels mejl-kontakt med lärarna Vanja och Peter,
dels ett möte där jag gav detaljerad information om planeringen av projek-
tet. Samtliga elever fick i helklass samma information, och de tillfrågades
om de ville delta. Jag informerade dem om att jag garanterade deras anony-
mitet. Samtliga elever svarade ja till deltagande och verkade närmast glada
över uppmärksamheten.
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3.3.1 Elevtexter och respons
Under det första året fick jag i slutet av respektive termin samtliga elevtex-
ter av lärarna. Texterna kopierades och lämnades sedan tillbaka till elever-
na. Båda klasserna samlade sina skrivna texter i pärmar, och i Vanjas klass
skrevs också vissa texter, t.ex. loggböcker, i speciella skrivböcker. I pärmar-
na bevarade eleverna inte endast s.k. uppsatser utan även alla typer av upp-
gifter de skrivit i ämnet svenska. Den tredje terminen koncentrerades in-
samlingen till främst de tre elever som valts för närmare studium, men så
långt möjligt har texter samlats in från samtliga elever. Dock försvårades
insamlandet av att det ”pärmsystem” som tidigare tillämpats inte längre
var ett krav från lärarnas sida. Detta ledde till att eleverna inte alltid visste
var texterna fanns.

Eleverna i de två klasser, vars skrivande jag analyserar, var inte vana att
ge varandra respons. De läste ibland varandras texter, och i profilklassen
gavs muntlig elevrespons under förberedda och organiserade former vid ett
tillfälle då jag var närvarande. Detta medför att jag i min analys fokuserar
på lärarresponsen på de valda elevtexter som ingår i mitt material, men jag
behandlar även responsen ur ett mer översiktligt och långsiktigt perspektiv
i kapitel 6. Lärarresponsen skrevs oftast i och efter elevernas texter, men
den kunde någon gång också ges på separat blad. Responsen samlades följ-
aktligen in tillsammans med elevtexterna.

3.3.2 Observationer
I samband med observationerna befann jag mig till övervägande delen längst
bak i klassrummet. Jag försökte att störa så lite som möjligt. Det hände
dock att jag gick omkring   bland eleverna då de skrev för att i någon mån
få en uppfattning om hur skrivandet fortskred. Eleverna ställde ibland frå-
gor till mig om olika skrivproblem, och jag besvarade då dem i den mån jag
kunde. I början av materialinsamlingen var mitt intresse i första hand lärar-
nas responsgivande, men så småningom vidgades fokus för mitt projekt
och kom att omfatta även de kontexter vari elevers texter skapas. Därför
koncentrerades mina observationer under främst under andra halvan av
den andra terminen och under termin tre till lektioner då skrivuppgifter på
något sätt behandlades. Jag följde då hela förlopp, d.v.s. introduktionen av
uppgiften, själva skrivandet och avslutningen, och förde noggranna anteck-
ningar, ibland i form av direkta citat, som sedan renskrevs. Jag genomförde
även en annan form av observation, en mer omedveten och oplanerad, då
jag befann mig i personalrum, korridorer eller på skolgården. Sådana ob-
servationer kan tyckas vara ovidkommande, men de kan ändå ge en viss
bakgrund och förståelse i samband med tolkningen av materialet.
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3.3.3 Intervjuer
I slutet av varje termin intervjuades de två lärarna, d.v.s. tre intervjuer à
cirka en timme gjordes med varje lärare. Dessa ägde rum i ett ostört hörn av
personalrummet eller i ett tomt klassrum. Intervjuerna med rektor och spe-
ciallärare genomfördes båda i rektors rum. Samtliga elever intervjuades i
slutet av den första terminen och de tre utvalda eleverna vid 2–3  tillfällen
under den sista terminen. De senare intervjuerna gjordes i samband med
olika skrivuppgifter. Elevintervjuerna, som genomfördes enskilt i grupp-
rum och bandades, var i regel 20–30 minuter långa. De intervjuer som jag
bygger delar av min studie på, och som jag hänvisar till i denna avhandling,
har alla renskrivits av mig.

Endast rektor hade fått frågor i förväg då flera av dem berörde fakta om
skolan och besvarandet av dem delvis krävde exempelvis statistiskt under-
lag. Övriga intervjuade hade inte fått information om innehållet före
intervjutillfället. Samtliga intervjuade lärare och elever fick i stort samma
frågor, och likartade frågor ställdes till lärare och elever vid intervjuerna
den första terminen, dock inte alltid i samma ordning. Till viss del fick de
intervjuades svar bli styrande för innehållet utan att de av mig uppgjorda
linjerna övergavs. Frågorna kan närmast betecknas som halvöppna och in-
tervjuerna halvstrukturerade.

3.3.4 Enkät
Inför starten av den tredje terminen, d.v.s. den första terminen i år 8, ville
jag få en uppfattning om vad eleverna ansåg om skrivandet under år 7.
Förutom att få information önskade jag få eleverna att efter sommarlovet
åter anknyta till skrivandet och mitt projekt.

3.3.5 Dokument
För att tillförsäkra mig ett så heltäckande material som möjligt bad jag
skolledningen att få kopiera dokument som de ansåg skulle kunna bidra till
att ge mig en bild av skolan. Jag fick då politikdokument för kommunen,
ledningsdeklaration, uppgifter av administrativ art, lönekriterier och pla-
ner av olika slag, t.ex. mobbningsplan.

3.4 Beskrivning av materialet
Under de tre terminer som materialinsamlingen pågick samlade jag in alla
typer av skrivna texter i svenska från samtliga elever i båda klasserna. Av
orsaker som jag tidigare beskrivit är det skrivna materialet från den sista
terminen dock inte lika heltäckande som från de två övriga. Å andra sidan
gjordes fler observationer under projektets avslutande termin. I min studie



67

har jag, som jag ovan redogjort för, valt att närmare följa tre elevers skri-
vande, varför jag här endast redovisar textmaterialet från dem. I avsnitt
3.4.4 ger jag dock en översikt över det totala materialet.

3.4.1 Elevtexter, respons och observationer
En översikt över Viktorias, Patriks och Pontus skrivna texter från tre termi-
ner visar att Viktoria har skrivit 65 texter, Patrik 22 och Pontus 18. Båda
klasserna har skrivit brev, referat/sammanfattning, olika övningar och prov
i grammatik etc., svarat på frågor till olika texter och skrivit ett gammalt
nationellt prov. Dessutom har de skrivit längre sammanhängande texter
som de skapat på egen hand. Endast Vanjas klass har dessutom skrivit logg-
böcker och fört läsdagbok, medan profilklassen även fått ett litet litteratur-
prov på ”tre klassiker”.

Vid valet av texter för närmare analys har min ambition varit att välja
skrivuppgifter som kan ge en bred, varierande och representativ bild av de
två klassernas undervisning. För att kunna analysera hela undervisnings-
förlopp i samband med skrivande har endast sådana texter valts för vilka
jag kunnat observera såväl introduktion, skrivande som avslutning av upp-
giften. Detta har alltså varit ytterligare en viktig styrande faktor vid text-
urvalet. Jag har valt två texter bland var och en av de tre elevernas ”egen-
producerade texter”, d.v.s. en texttyp innebärande sammanhängande tex-
ter som eleverna själva formulerat, i motsats till exempelvis svar på frågor.
Sex texter kan tyckas vara ett litet antal, men jag anser att de ändå ger en
god bild av hur skrivundervisning kan genomföras och med vilka resultat.
De representerar även olika texttyper. Viktorias ena text är exempel på
personbeskrivning, den andra på existentiellt eller självbiografiskt skrivande.
Patriks och Pontus texter är fyra exempel på berättande texter. De egen-
producerade texter som skrevs i Peters klass var just berättelser, men ut-
gångspunkten för dem varierade med uppgiften. Efter genomgång och öv-
ningar på hur man exempelvis använder direkt tal kunde skrivuppgiften
sedan bli att skapa en berättelse där direkt tal ingick. Tabell 1 visar de
texter som har valts för närmare analys.
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tabell 1. Översikt över författare och texter valda för analys och termin då upp-
giften skrevs

Författare Text Termin

Viktoria Personbeskrivning vt år 7

Boken om mig ht år 8

Patrik Robinson Crusoe ht år 7

Den mystiska mannen ht år 8

Pontus Robinson Crusoe ht år 7

Att skriva ur tre perspektiv ht år 8

Anledningen till att jag valt att inkludera både Patriks och Pontus Robin-
son Crusoe-text är att det är av intresse att belysa hur två elever valt att lösa
samma uppgift. Det är dessutom intressant att analysera en text från början
av höstterminen i år 7 och en text skriven i slutet av år 8. Viktorias texter
ligger närmare varandra i tid men är av olika karaktär varför även de speg-
lar skilda sidor av Viktorias skrivande. Uppgifterna presenteras närmare i
samband med analysen i kapitel 5. Viktigt att notera är att Viktorias texter
skrivits i minst två versioner.

Den respons jag analyserar omfattar dels lärarresponsen på de sex ut-
valda texterna för närmare analys, dels lärarresponsen på samtliga övriga
texter i materialet. Den senare blir föremål för studium av skrivunder-
visningen i det längre perspektivet (kapitel 6). De observationer som gjor-
des i anslutning till de sex texterna i tabell 1 utgör en viktig del av analysen,
medan övriga observationer mestadels fått tjäna som bakgrundsmaterial.

3.4.2 Intervjuer
Som jag tidigare redogjort för intervjuades alla elever i de två klasserna i
slutet av den första terminen. Intervjuerna med eleverna hösten i år 7 be-
handlade främst skriverfarenheter, motivation, tillvägagångssätt i samband
med skrivande, respons och mottagarmedvetenhet. Under termin tre inter-
vjuades, som tidigare nämnts, endast de elever som jag i det skedet koncen-
trerade min undersökning på, och frågorna anpassades då till de enskilda
eleverna och till de skrivuppgifter som var utgångspunkt för intervjuerna.

Genom att i stort ställa likartade frågor till elever och lärare i samband
med de första intervjuerna önskade jag få flera perspektiv på undervisningen
och skrivandet. Lärarna intervjuades även i slutet av år 7, och frågorna
gällde då tillbakablickar på läsåret som gått samt tankarna bakom de upp-
gifter eleverna fått. De fick också beskriva lektioner, teman eller uppgifter
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som de tyckte varit extra positiva och lyckade. Den tredje lärarintervjun
fick ett delvis annat fokus, då jag ville få synpunkter på deras arbetsmiljö i
stort, samarbete med andra lärare och andra ämnen, kompetensutveckling,
en ny lokal kursplan och betygsättning (då eleverna skulle få sina första
betyg till julen).

Intervjun med specialläraren föranleddes främst av att några av eleverna
i båda klasserna fick specialundervisning av henne 2 x 20 minuter per vecka.
Eleverna lämnade då de ordinarie svensklektionerna och de uppgifter de
sysslade med där. En av dessa elever är Pontus, vars skrivande analyseras i
kapitel 5. Jag ville bl.a. få kunskap om hur specialläraren såg på sin roll
(hon var enda specialläraren) och sina arbetsvillkor, hur hon arbetade, diag-
noser, mål med arbetet, datorns roll och samarbete med andra lärare. Denna
intervju gav mig viktig bakgrundskunskap men blir inte föremål för vidare
analys i min avhandling.

Frågorna till rektor berörde dels fakta kring skolan såsom elevantal, sko-
lans historia, upptagningsområde etc., dels synen på profilklasserna och
dels personalens kompetensutveckling.

I tabell 2 ges en översikt över vilka som intervjuats och när intervjuerna
ägt rum.

tabell 2. Översikt över tidpunkt för och antal intervjuer med elever, lärare och
rektor

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Summa

Viktoria 1 – 2 3

Patrik 1 – 3 4

Pontus 1 – 3 4

Vanja 1 1 1 3

Peter 1 1 1 3

Speciallärare – – 1 1

Rektor – – 1 1

Mina intervjuer med elever, lärare och skolledning ger mig sammantaget en

bred bild av undervisningen och skolans verksamhet i stort.

3.4.3 Enkät och dokument
Enkäten utgör ingen väsentlig del av materialet men kan ändå bidra med
viktiga synvinklar i min tolkning av undervisningen. Jag ville exempelvis
veta om eleverna kände sig nöjda med sina texter från föregående läsår, vad
de tyckte var roligt att skriva om, vad de tyckte var svårt och vilken hjälp de
önskade från läraren. I augusti 2004 genomförde jag därför en enkät med
bl.a. dessa frågor. Även de dokument jag samlat in, och som jag delvis kom-
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mer att anknyta till i främst kapitel 6, bidrar till belysningen av skolan som
institution och organisation.

3.4.4 Det totala materialet
Mitt totala insamlade material består av:

Elevtexter av 36 elever skrivna under 3 terminer

Lärarkommentarer till ovan angivna texter

Lektionsobservationer 43 st.

Intervjuer Individuella intervjuer à ca 30 min. med 36
elever

Individuella intervjuer à ca 1 tim fördelade på
2–3 tillfällen med 6 elever (utöver intervjuerna
den första terminen)

3 intervjuer à ca 1 tim. med Vanja

3 intervjuer à ca 1 tim. med Peter

1 intervju à ca 1 tim. med rektor

1 intervju à ca 1 tim. med speciallärare

Enkät med 36 elever

Dokument Skolans policy-dokument, lokal kursplan,
lokala betygskriterier etc.

Det insamlade materialet är således stort och sammantaget ger det mig god
möjlighet till analys och förståelse av den undersökta verksamheten. Trots
det kunde  materialet ha varit ännu mera heltäckande om elevintervjuer
hade genomförts även under den andra terminen. Det var dock av olika
skäl inte möjligt, och valet av elever och texter för djupare analys var i det
skedet ännu inte gjort. Till viss del ger dock den i augusti i år 8 genomförda
enkäten en kompletterande bild av elevernas syn på skrivandet.
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4 Metoder

Syftet för min avhandling, d.v.s. att ge djupare förståelse för skolskrivan-
det, utgör utgångspunkt för valet av metod. För att förstå varför eleverna
väljer att utforma sina skrivna texter på ett visst vis är det nödvändigt att
studera kontexters betydelse för elevernas skrivande. Kontextuella faktorer
kan återfinnas på olika nivåer i skolverksamheten och i figur 1 tydliggör jag
vilka nivåer jag avser att behandla i min studie.

figur 1. Analysnivåer

Med utgångspunkt i centrum i figur 1 analyserar jag således dels elevtexter-
na i sig, dels de uppgifter som ligger till grund för elevtexterna, dels den
undervisning i vilken skrivandet äger rum och dels skolan som institution
och organisation. En studie av dessa fyra nivåer förutsätter metoder som
förmår fånga komplexiteten i och sambanden mellan dem. Mina metoder
är nästan uteslutande kvalitativa. Ett centralt kriterium på kvalitativ metod
är ”fokusering på öppen, mångtydig empiri”, skriver Alvesson & Sköld-
berg (1994:10), som även påpekar att kvalitativa metoder ”utgår från stu-
diesubjektens perspektiv” och inte från forskarens tankar om vad som bör
fokuseras, vilket är vanligt i kvantitativa studier. Jag har därför valt att
genomföra en kvalitativt inriktad studie med etnografisk ansats för såväl
materialinsamling som analys. I det följande diskuterar jag först min etno-

Institution, organisation

Undervisning

Uppgift

Text
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grafiska ansats och redogör därefter för analysbegrepp för elevtexterna,
undervisningen och skolan som institution.

Etnografi kan ges olika definitioner. Exempelvis Silverman (1985) menar
att varje undersökning som innebär observationer av naturligt förekom-
mande händelser är etnografisk. Hammersley & Atkinson (1995), liksom
även andra forskare som exempelvis Holme & Solvang (1997) beskriver
etnografi som olika former av kvalitativa metoder som har vissa karaktä-
ristika gemensamt:

– Etnografen deltar öppet eller dolt i den verksamhet som skall under-
sökas.

– Etnografen deltar i denna verksamhet under en längre tidsperiod.

– Etnografen observerar verksamheten, lyssnar till det som sägs, ställer
frågor etc.

– Etnografen samlar in olika former av data som kan belysa den under-
sökta verksamheten.

– Etnografens främsta mål är att beskriva kulturen i den studerade
verksamheten genom detaljerade beskrivningar av konkreta erfaren-
heter från denna kultur, dess sociala regler och antaganden.

– Etnografisk forskning skall inte endast leda till förståelse utan även
till förändring.

– Etnografisk forskning kan inte detaljplaneras i förväg då den kan för-
ändras under dess gång.

De ovan nämnda kriterierna på en etnografisk undersökning stämmer väl
in på den studie jag själv genomfört. Mitt deltagande i skolans verksamhet
var öppet. Såväl skolledning som lärare och elever var införstådda med
projektets tankar, och främst lärarna fick även fortlöpande information om
den utveckling projektet genomgick under de tre terminerna. Jag följde klas-
serna i 1,5 år, vilket får anses vara en längre tidsperiod, under vilken jag
medvetet samlade in olika former av material. Det hände att jag under hål-
timmar eller i väntan på nästa lektion befann mig i personalrummet och då
gjorde oplanerade observationer som gav mig kompletterande bilder av
verksamheten. Promenaden från parkeringsplatsen till skolan gav även den
tillfälle till observationer av elevaktiviteter på skolgården, skolans fysiska
status etc. I mina analyser har givetvis dessa mer spontana intryck givit viss
bakgrund till det metodiskt insamlade materialet. Alvesson & Deetz
(2000:223) påpekar värdet av att intressera sig för ”de multipla och obe-
stämda aspekterna av de sociala processerna och relationerna och under-
sökningspersonernas handlingar”. Jag har följaktligen även intresserat mig
för de mer vaga aspekter i mitt material som Alvesson & Deetz  nämner; jag
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har försökt att granska och förstå olika aspekter i den komplexa verksam-
het en skola utgör. Den förståelse och kunskap  jag successivt fått under
materialinsamlandets gång har medfört vissa förändringar i undersökning-
ens uppläggning; bl.a. vidgades mitt fokus från att från början gälla endast
lärarresponsen till att senare omfatta de kontexter i vid bemärkelse som
omger elevers skrivande. En sådan flexibilitet är enligt exempelvis Ham-
mersley & Atkinson (1995) och Holme & Solvang (1997) kännetecknande
för kvalitativa undersökningar.

Holme & Solvang (1997) refererar Harald Enderud som pekar på fakto-
rer som kan ge information om vilken relevans ett forskningsarbete har:
resultatens bruksvärde och förståelsevärde samt resultatens förmåga att ge
nya teoretiska kunskaper. Med bruksvärde respektive förståelsevärde avses
om den information undersökningen lett till kan vara grund för ny kunskap
och ny medvetenhet samt om informationen kan ge en mer fullständig och
fördjupad förståelse av den undersökta verksamheten. Med nya teoretiska
kunskaper förstås utveckling av teorin, t.ex. ändamålsenliga begrepp och
modeller. I det följande diskuterar jag vart och ett av ovanstående begrepp
med anknytning till min studie och till några andra forskare.

Vid etnografiska studier måste forskaren bestämma sig för om hon vill
studera många miljöer för att få bredd i undersökningen eller endast några
få för att möjliggöra ett större djup i studien. Hammersley & Atkinson
(1995) diskuterar generaliserbarheten hos etnografiska undersökningar och
visar på två olika sätt för forskaren att förhålla sig till problemet: endera
fokusera på ett karaktäristiskt och intresseväckande fall, och därmed inte
sätta generaliserbarheten i fokus, eller undersöka ett stort antal fall under
lång tid och därmed erhålla generaliserbara resultat genom en fullständig
etnografi. Inget av dessa förhållningssätt är helt giltigt för min undersök-
ning. Alvesson & Deetz (2000:223) föreslår alternativet partiell etnografi
med fokusering på situation där både aktörer och det institutionella sam-
manhanget är närvarande. Detta ger bl.a. möjligheter till förbättrade inter-
vjuer som kan sättas in i sitt institutionella sammanhang, skriver de. Alves-
son & Deetz (2000:226) pekar på tre karaktäristika för den situations-
fokuserade partiella etnografin, för det första: ”Syftet är att utforska och
dra lärdom av en situation och inte ett helt kulturellt system, även om man
får ledtrådar till det senare. [...] För det andra blir det genom situations-
studiens begränsade fokus möjligt att beskriva det empiriska materialet med
en viss utförlighet. Och för det tredje möjliggör en sådan studie intensiva
tolkningar”. Denna beskrivning av en partiell etnografi stämmer inte heller
den helt in på min undersökning.

Jag har gjort en lång etnografisk undersökning, samlat in en stor mängd
texter och andra dokument samt gjort många intervjuer och observationer.
Ur denna mängd har jag dock gjort ett begränsat urval och jag gör såväl
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utförliga beskrivningar som intensiva tolkningar, vilket framgår av kapitel
4, 5, 6 och 7. De delar av mitt material som inte blir föremål för dessa
djupare analyser och tolkningar tjänar dock som viktig bakgrundskunskap
för de områden jag valt att fokusera. Min avsikt är att utifrån ett intressant
fall ge en bild av hur skrivundervisningen kan te sig på en, enligt min erfa-
renhet, vanlig grundskola och med utgångspunkt i den beskrivningen vaska
fram allmänna villkor och förutsättningar för skrivundervisningen. Då mitt
material tillåter mig att belysa denna skolas verksamhet utifrån olika per-
spektiv, såsom elevers, lärares och rektors, är min förhoppning att kunna ge
en bred bild. Jag har valt att följa två klasser som studerar på samma skola
och, för en närmare analys, dels kontexten kring sex olika skrivuppgifter
skrivna av tre elever, dels kontexter för skrivundervisningen i ett längre
perspektiv och ur ett organisatoriskt och institutionellt perspektiv. Hitin-
tills har sådan forskning varit mycket sparsam och detta gäller i synnerhet
grundskolans senare år. Större delen av tidigare forskning har fokuserat
endera elevtexten eller undervisningen eller skolan som organisation och
institution men inte den komplexa ömsesidiga påverkan mellan dessa ni-
våer. Mitt forskningsarbete uppfyller därför, anser jag, väl de kriterier för
forskarrelevans som jag nämnde i föregående stycke, nämligen bruksvärde,
förståelsevärde och resultatens förmåga att ge nya teoretiska kunskaper
(Holme & Solvang 1997).

4.1 Begrepp för analys av texterna
De begrepp jag avser att genomgående använda för min analys av elevtex-
terna – struktur, stil och respons – utkristalliserades successivt under under-
sökningens gång. Det finns givetvis olika sätt att analysera exempelvis elev-
texter på, men då mitt fokus i undersökningen inte är en fullständig språk-
lig analys av elevtexterna använder jag mig av kvalitativ metod där struktur
och stil genomgående är övergripande begrepp. Responsgivande och –
tagande studeras i anslutning till respektive elevtext. I det följande redogör
jag för de metodiska grepp jag valt för min analys av elevtexterna.

4.1.1 Struktur
I min strukturanalys är det främst texternas helhet och funktion som jag
avser att studera och jag inleder respektive analys med en kategorisering
utifrån texttyp. Med texttyp avser jag typ av text och anknyter därmed inte
till forskningen om olika definitioner av texttyp respektive genre. Som
nämns i avsnitt 3.4.1 finns i mitt material olika texttyper representerade,
alla med olika funktioner. Hellspong & Ledin (1997) anger att texter exem-
pelvis kan ha informativ eller instruktiv funktion samt givetvis funktionen
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att ge läsaren en upplevelse. I beskrivningen av en texts struktur fokuseras
”textens organisation ovanför meningsnivå” (Ledin 1995:80), vilket kan
betyda de delar som bygger upp texten, t.ex. inledning, bakgrund, avhand-
ling, avslutning. Jag kommer att studera hur eleverna valt att  komponera
sina texter och då fokusera dispositionsprinciper och styckeindelning. Öst-
lund-Stjärnegårdh (2002 b) och Nyström (2001:123) menar att styckein-
delningen signalerar hur texten är organiserad och disponerad och att den
bidrar till textbindningen. Även mönster för texttyp och disposition är av
intresse. Andra former av textbindning kommer att analyseras: referens-
bindning, tematisk bindning och konnektivbindning. Utifrån vad som kan
vara intressant att analysera i respektive text använder jag mig av dessa tre
typer av bindningar för att få ett begrepp om texternas koherens. För text-
bindningsanalyserna utgår jag, liksom t.ex. Nyström (2001), från texternas
syntaktiska meningar.

Referenter är ”företeelser som orden pekar ut” och  det är ”ordens syft-
ning, deras referens, som skapar referensbindningen” (Hellspong & Ledin
1997:81). Vid analys av referensbindningar framgår att de olika referenter-
na skapar sammanhangskedjor i texten, s.k. ledfamiljer, bestående av olika
konstituenter, led. Nyström (2001) definierar ledfamilj enligt följande:

Ledfamiljer utvecklas organiskt i texten och de flesta nya referenter som in-
troduceras i en text presenteras inte som nya utan som givna mot bakgrund
av en eller flera tidigare nämnda referenter. På så sätt bildar ledfamiljerna
ett grenverk i texten där nya ledfamiljer knoppar av från redan etablerade
och utvecklas vidare. (Nyström 2001:69)

Leden i de centrala ledfamiljerna återkommer ofta i texten och leder till att
de centrala ledfamiljerna, utan konkurrens från övriga ledfamiljer, kan fin-
nas i texten från dess början till dess slut. Hur ledfamiljerna är strukturera-
de kan vara avgörande för om en text upplevs som sammanhängande eller
ej. Ledfamiljerna kan även synliggöras i en texts styckeindelning och ibland
vara grupperade kring olika teman, t.ex. de olika kapitlen i Viktorias Boken
om mig, som vart och ett har ett eget tema.

Det finns olika typer av referensbindningar (Hellspong & Ledin 1997).
En bygger på identitet, d.v.s. samma referent används, endera med exakt
samma beteckning, identisk upprepning, eller något förändrad, modifierad
upprepning. Ett exempel på den förstnämnda bindningstypen finns i exem-
pelvis Viktorias Boken om mig: ”Jag heter Viktoria och jag är 13 år”. Ex-
empel på den senare finns i Patriks text Den mystiska mannen: ”De sprang
runt vaktmästar-Fritz hus för att hitta en väg in. Till deras lättnad så hade
Fritz glömt att låsa dörren.” Vid pronominalisering ersätts huvudordet med
pronomen. Exempel på denna bindningstyp finns i Pontus text Att skriva ur
olika perspektiv där han omväxlande använder Kerstin – hon – Kerstin.
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En annan kategori är delidentitet. Denna bindningstyp innebär att
referenten bara delvis återkommer i texten. Ytterligare en bindningstyp kan
benämnas association som kräver att läsaren har kunskap nog om det ämne
som avhandlas i en text för att förstå hur olika led kan knytas till varandra.
Ett exempel finns i Viktorias sista kapitel i Boken om mig: ”för att jag inte
vill bo på landet usch jag hatar dass!!”  Viktoria förutsätter att läsaren gör
samma associationer som hon då hon utgår ifrån att om man bor på landet
så finns inte WC utan endast (ute)dass.

Vid analys av texter är det även intressant att undersöka den tematiska
bindningen, d.v.s. hur växlingen mellan känd (tema) och  ny (rema)  infor-
mation är genomförd. Temat, det kända, är startpunkten för ett yttrande,
vilket innebär att det står i bestämd form eller anges i form av pronomen.
Remat är fortsättningen på temat och inleds oftast med satsens finita verb
och fortsätter med allt som står till höger om detta. Ofta finns exempel på
temaprogression i inledningen av en text, d.v.s. remat (det okända) i en
mening blir tema (det kända) i följande mening. Även temaupprepning kan
förekomma då samma tema upprepas. Om detta sker för ofta kan texten ge
ett statiskt intryck, medan temaprogression tvärtom kan medföra att texten
upplevs av läsaren som mer dynamisk. Sammandragning, d.v.s. en sam-
manfattning av ett kortare eller längre resonemang, är vanlig i utredande
texter och placeras ofta på temaplats (Nyström 2001).

Den tredje formen av textbindning som  jag avser att studera i mitt mate-
rial, konnektivbindning, visar hur olika satser (ej ord och fraser) länkas till
varandra. Konnektiverna utgörs oftast av ordklasserna konjunktioner och
subjunktioner, men även konjunktionella adverb förekommer. De fyra ty-
per av satskonnektioner jag främst använder är: additiv, temporal, kompa-
rativ och kausal konnektion. Additiva konnektioner kan exempelvis mar-
keras med och, samt, även, också, dessutom, eller. Temporal konnektion
markerar tidsföljd genom användning av t.ex. sedan, innan, efter det att,
medan, under tiden. Komparativ konnektion anger jämförelse med hjälp av
exempelvis som eller än. Kausal konnektion, slutligen, tydliggör orsaks-
samband med hjälp av t.ex. konnektiverna eftersom, därför att. I något fall
uppmärksammar jag även adversativa konnektiver såsom men, dock, som
uttrycker ett motsatsförhållande eller motsättningar (Ledin 1999, Nyström
2001).

Ledin (1999) redogör för en undersökning han gjort om låg- och mellan-
stadiebarns sätt att dela in en text i meningar. Han gör såväl en kvantitativ
som kvalitativ analys. Forskningsmaterialet är indelat i två texttyper, en
berättande-dialogisk och en utredande, då texttypen kan påverka använd-
ningen av grafiska meningar. I det följande tar jag upp några aspekter i
Ledins artikel som jag finner vara av intresse för mitt arbete.
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I sin undersökning knyter Ledin (1999) meningsbegreppet till förhållan-
det mellan syntaktiska meningar och grafiska meningar till användningen
av konnektiver inom och mellan meningar, d.v.s. internt och externt, samt
till bruket av satsradningar. Hans material visar att elevernas texter inne-
håller många syntaktiska meningar per grafisk mening, men att de minskar
i de äldre elevernas texter liksom också användningen av främst menings-
interna konnektiver. Den minskade användningen av konnektiver kan också
kopplas till övergången från en ämnesmässig till en schematisk menings-
indelning (se vidare följande stycke). Även satsradningar är vanliga i de
yngre elevernas texter. I uppsatsskrivandet i skolan anses satsradningar vara
tecken på dålig språkbehärskning, men Ledin visar i sin studie att åtmins-
tone hos de yngre eleverna förekommer inte satsradningarna slumpmässigt
utan de fyller olika syften i olika typer av texter. Ledin behandlar även olika
genrer eller texttyper och ser vilka textuella funktioner meningar får, alltså
ämnesmässiga eller schematiska, i berättande, utredande och dialogiska tex-
ter. Han konstaterar att i de två förstnämnda texttyperna är det ämnes-
mässiga sammanhanget viktigt för koherensen, medan det i dialogisk text
är interaktionen mellan dem som deltar i dialogen och replikernas funktio-
ner som ger grunden för meningsindelningen. För att en dialog skall bli
begriplig kan inte ordningsföljden mellan meningarna kastas om. Om så
sker påverkas naturligtvis koherensen. Meningsindelningen kan alltså vara
beroende av vilken genre som eleven skriver i.

Ledin (1999) visar att barn sätter punkt när den del av texten som hör
innehållsligt nära samman avslutas. Innehållet, inte syntaxen, är alltså den
avgörande faktorn, och det viktiga för barnet är att satserna utgör en inne-
hållslig enhet. Meningsindelningen kan således ha en ämnesmässig funk-
tion och varje mening utgöra en avslutad minitext. Det innebär att en me-
ning kan bestå av flera huvudsatser och ibland satsradningar. Meningsin-
delningen kan också ha en schematisk funktion, vilket innebär att eleven
sätter punkt när han/hon är klar med en enhet i ett textschema. Mening-
arna måste då följa i en viss ordning för att texten skall förstås. Att övergå
från en ämnesmässig till en schematisk meningsindelning är ett tecken på
språkförmåga, och Ledin kan konstatera att mellanstadieeleverna alltmer
använder den sistnämnda i sina texter. Skrivutveckling innebär, enligt Ledin
(1999), en övergång från lokal till global koherens. Det innebär att mening-
arna hakar i varandra och tillsammans bildar en helhet som kan förstås.
Lågstadiebarnen låter ofta sammanhanget finnas inom de enskilda mening-
arna, medan de äldre barnen låter meningarna bygga på varandra vilket ger
texten ett mera övergripande sammanhang. I Ledins undersökning minskar
de meningsinterna konnektionerna på mellanstadiet jämfört med lågsta-
diet. Meningsbegreppet utvecklas alltså med stigande ålder.
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Smidt (1991a, 1997) nämner två roller som en berättare kan anta:
fiktionsrollen och skrivarrollen eller författarrollen. I fiktionsrollen går skri-
benten in i själva berättelsen och de situationer, tankar och känslor som den
innehåller. Författaren blir integrerad i texten. I skrivarrollen ser sig skri-
benten som en författare som är medveten om läsaren och som genom olika
författartekniska knep kan fånga läsaren. I denna roll är författaren mera
distanserad till innehållet än i fiktionsrollen, och den anses också vara svå-
rare. Att studera vilken roll eleverna intar i sina texter kan följaktligen ge
viss information om deras skrivutveckling, varför även denna aspekt be-
handlas i min analys.

Flera av de elevtexter jag valt för analys är berättelser, och jag redogör
här närmare för några strukturella aspekter som gäller specifikt denna
texttyp. I sin avhandling ger Eriksson (1997:42) en vardaglig definition av
en berättelse: ”en skildring av en sekvens av händelser som i något avseende
betingar och är beroende av varandra”. I sin genomgång av andra forskares
definitioner behandlar Eriksson (1997:42–43) för berättelsen typiska drag.
En berättelse skildrar ofta händelser i kronologisk ordning, den har en höjd-
punkt och en poäng och ofta vissa värderande drag, vilka författaren an-
vänder för att visa läsaren hur berättelsen skall uppfattas.

Eriksson (1997) ger en översikt över strukturen i ungdomars berättelser
och menar att de olika delar en berättelse byggs upp av på olika sätt bidrar
till helheten. För att påverka lyssnaren/läsaren kan berättaren använda sig
av en rad strategier. Berättaren ”skapar koherens genom att introducera
olika typer av kausalförhållanden mellan händelser, samt  motiv, kunskaper
etc. hos de figurer som utför handlingarna” (Eriksson 1997:108). Labov
(1972:363 ff) och Eriksson (1997:100) anger sex element som bygger upp
en berättelse: abstraktet, en icke obligatorisk del som fungerar som en in-
troduktion till texten; orienteringen, som informerar lyssnaren/läsaren om
situationen, var och när den ägde rum och vilka som var närvarande; hand-
lingen, som är den del där händelserna utspelar sig; evalueringen, som be-
står av de knep berättaren använder för att fånga lyssnaren/läsaren; upplös-
ningen, som för berättelsen till sitt slut; koda, en icke obligatorisk del som
signalerar att berättelsen är slut.

I en berättelse finns, enligt Labov (1972), satser, med Erikssons  benäm-
ning (1997:101) fria satser, som kan flyttas i berättelsen utan att påverka
handlingen. Dessa satsers funktion är att ge orienterande information, vil-
ket medför att statiska verb, vanligen i preteritum, t.ex. vara, bo, ha, veta,
eller dynamiska, betecknande oavslutad aktionsart, är de normalt förekom-
mande typerna av verb. En berättelses handling utmärks, enligt Labov
(1972:360), av temporala narrativa satser, som inte kan byta plats utan att
innehållet och händelseförloppet påverkas negativt. Det är dessa satser som
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för handlingen framåt, och därför är dynamiska och momentana verb van-
liga här. Oftast beskrivs handlingen med enkla tempus, t.ex. preteritum eller
historiskt presens, men ibland förekommer även pluskvamperfekt som sig-
nalerar att handlingen inträffat vid en tidigare tidpunkt. I Erikssons mate-
rial (1997:118) tycks pluskvamperfekt signalera mindre viktig information
eller information som tillhör berättelsens bakgrund, medan historiskt pre-
sens används vid berättelsens höjdpunkt.

Berättaren/författaren kan i en berättelse använda sig av vissa subjektiva
medel, evaluerande medel, för att förmedla ett viktigt budskap och fram-
häva höjdpunkten. Garme (1988:131) skriver: ”De avsnitt som kan beteck-
nas som värderande (evaluative) uttrycker talarens egen inställning till, åsikt
om och värdering av det han skildrar – kort sagt skälet till att berättelsen
alls är värd att berätta.” Det gäller att synliggöra hur författaren använder
sig av olika språkliga uttryck för att visa sin syn på och värdering av inne-
hållet. Labov (1972) urskiljer tre typer av evaluering: extern, inbäddad och
intern evaluering. I den externa evalueringen talar författaren, genom att
vända sig direkt till lyssnaren/läsaren, om berättelsens poäng. I den inbäd-
dade överlåts till någon av textens personer att uttrycka poängen, t.ex. ge-
nom direkt anföring, som dock inte får användas alltför ofta då den kan
mista den evaluerande kvaliteten. Inbäddad evaluering kan även förekomma
då känsloyttringar beskrivs i form av handlingar eller genom direkt anfö-
ring som speglar en reaktion. I den interna evalueringen kan författaren
använda medel från nästan alla språkliga nivåer, men i skrift kan t.ex.
tempusval eller olika lexikala markörer med emotiv laddning förekomma
för att framhäva en viss sats eller ofta berättelsens höjdpunkt. Garme
(1988:143) pekar på att de värderande dragen är tecken på kvalitet i en
text: ”det är ändå troligt att en skicklig skribent kan hantera båda slagen
[yttre och inbäddad] och att en kraftig övervikt för typen yttre värdering
inte är att vänta i uppsatser med de högsta betygen.”

Upplösningen med berättelsens höjdpunkt utgör den sista obligatoriska
delen av en berättelse, enligt Labov (1972) och Eriksson (1997). Genom att
sammanföra två andra forskares modeller, Labov (1982) och Longacre
(1976) ger Eriksson följande definition av en berättelses höjdpunkt:

En höjdpunkt utgör en särskilt viktig del av berättelsens handling vilken
markeras genom olika typer av evaluerande medel. De händelser som for-
mar en höjdpunkt utgörs normalt av ovanliga eller oväntade, rapporterbara
händelser. En höjdpunkt är normalt belägen vid någon av spänningsför-
loppets brytpunkter, t.ex. då ett spänningsmoment först inträder (kompli-
kation), når sin kulmen (klimax) eller upplöses (upplösning). En berättelse
innehåller normalt en, men ibland flera höjdpunkter. (Eriksson 1997:107)
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Höjdpunkten har således en avgörande betydelse för berättelsen. Utan en
höjdpunkt saknar berättelsen en poäng och därmed kanske sitt berättigan-
de. Nyström (2000:112 ff) berör  utöver ovanstående typiska drag även hur
miljö och personer är skildrade.

Med utgångspunkt i den relaterade forskningen avser jag att analysera
på vilket sätt dessa strukturella drag behandlas i elevtexterna. Sammanfatt-
ningsvis använder jag följande begrepp för studiet av elevtexternas struk-
tur: texttyp, funktion, dispositionsprincip, styckeindelning, textmönster,
referensbindning, tematisk bindning, konnektivbindning och  skrivarens
roll. Utöver de ovanstående använder jag för de berättande texterna även
följande begrepp: berättelsens uppbyggnad, d.v.s. abstrakt, orientering,
handling, evaluering, upplösning samt koda, förekomsten av fria satser och
temporala satser, miljö- och personskildring.

4.1.2 Stil
En texts struktur är väsentlig för läsarens förståelse, men lika viktig är tex-
tens stil. En vanlig definition av stil är hur något uttrycks. van Leeuwen
(2005:139) menar att Concise Oxford Dictionary ger en god defintion: ”The
Concise Oxford Dictionary defines ’style’ as ’a manner of writing, speaking
or doing, especially as contrasted with the matter to be expressed or thing
done’.” Denna stildefinition är vanlig även i Sverige och anges i läroböcker
som t.ex. Melin & Lange (2000) och Cassirer (2003). Melin & Lange me-
nar att hur något sägs medför att texten kan upplevas som t.ex. rolig, hög-
tidlig, tråkig och att upplevelser av denna art bör utgöra utgångspunkt för
en stilanalys. Cassirer (2003:32) anser att ”stil i en text är ett förhållande
mellan form, innehåll och effekt”.

van Leeuwen (2005) skiljer på tre sorters stilar: individuell stil, social stil
och livsstil. Den individuella stilen uttrycker känslor, attityder och indivi-
dens personlighet endera medvetet eller omedvetet. Den sociala stilen ut-
trycker vår sociala position utifrån klass, kön, ålder och sociala förhållan-
den och vilka socialt reglerade aktiviteter och roller vi deltar i. Han definie-
rar social stil enligt följande:

Social style is not internally, psychologically motivated, and it does not
follow from our moods or from our stable and consistent ’character’. It is
externally motivated, determined by social factors outside our control. In
all this the idea of the individual does not disappear, yet its value and
importance diminish. (van Leeuwen 2005:143)

Livsstil kombinerar den individuella och sociala stilen. För min studie är
van Leeuwens definition av främst den individuella respektive den sociala
stilen intressant. I elevernas texter finns givetvis dels uttryck för deras egna
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tankar och reflexioner, dels uttryck som visar att elevers stil är avhängig av
skolans olika kontexter såsom undervisning och institutionella villkor.

För att analysera stilen i de tre elevernas texter kombinerar jag kvalitativ
och kvantitativ metod. Stilanalysen utgår från en kvantitativ beskrivning av
texterna, och denna redovisas nedan i tabell 3. Den kvantitativa beskriv-
ningen fungerar som ett heuristiskt verktyg för den kvalitativa analysen,
som är den som presenteras i kapitel 5. Kvantifieringarna tydliggör texternas
språkliga utformning och ger på så vis grund för ytterligare iakttagelser;
den kvantitativa beskrivningen ger dock inga resultat i sig. Redan det fak-
tum att det är enstaka texter som analyseras omöjliggör direkta resultat
från kvantifieringarna. Däremot ger den noggranna språkbeskrivningen ett
viktigt avstamp för stiliakttagelser. En annan poäng med en kvantitativ be-
skrivning är att den minskar risken för övertolkningar i den kvalitativa ana-
lysen; den kvantitativa överblicken gör det svårt att dra långtgående slut-
satser på ett enstaka belägg eller exempel.

Följande aspekter kvantifieras på ordnivån: antal ord, ordlängd, andel
långord, andel engångsord, andel substantiv, andel verb, andel huvudverb,
andel hjälpverb och nominalkvot. På syntaxnivån anger jag antal ord per
grafisk mening (GM) respektive per syntaktisk mening (SM) samt om de
grafiska meningarna innehåller en eller flera syntaktiska meningar. Hur
många bisatser som används per 100 syntaktiska meningar respektive 1000
ord anges också.

Vid räkningen av antalet ord skiljer jag på antalet löpord, d.v.s. det to-
tala antalet ord, och antalet lexikonord, d.v.s. antalet olika ord. För beräk-
ning av löporden (rubriker ej medräknade) har jag använt dator, medan jag
i min beräkning av lexikonord gjort en manuell lemmaanalys. Med ord-
längd menar jag ordens medellängd, mätt i antalet bokstäver. Andelen ord
som används endast en gång, d.v.s. kvoten mellan engångsord och lexikon-
ord, är ett mått på ordvariationen.

Jag har även beräknat andelen substantiv av antalet löpord. Andelen verb
har beräknats dels utifrån huvudverb, dels utifrån hjälpverb. Jag har följt
Telemans manual (1974) som anger följande verb som hjälpverb oavsett
om de fungerar som hjälp- eller huvudverb: bli, få, göra, ha, komma (att),
måste, kunna, skola, vara och vilja. Med nominalkvot menas kvoten mellan
andelen substantiv och verb.

Vid beräkningen av meningslängden har jag använt mig av begreppet
grafisk mening (GM), d.v.s. en mening som inleds med versal och avslutas
med stort skiljetecken. I mitt material varierar sättet att grafiskt markera
meningsgränser. Jag har gjort följande bedömningar för bestämning av gra-
fisk mening: Vid kommatecken i stället för punkt, men med stor bokstav på
efterföljande ord, har jag beräknat två meningar, då jag bedömt att exem-
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pelvis Viktoria avsett att påbörja ny mening. När hon däremot har använt
satsradning med kommatecken, eller ofta inget skiljetecken alls, och efter-
följande liten bokstav, har jag beräknat detta som en mening. För analysen
av makrosyntagmer (jag använder benämningen syntaktisk mening, SM)
följer jag Jörgensen & Svenssons definition (1987):

Med en makrosyntagm avses en syntaktisk konstruktion som inte ingår som
ett led i någon överordnad syntaktisk helhet. Eller annorlunda uttryckt:
makrosyntagmen är den minsta, syntaktiskt självständiga delen av en text.

Man kan urskilja fyra olika typer av makrosyntagmer: interjektioner,
tilltalsuttryck, meningar och meningsfragment. Av dessa är det bara me-
ningarna som [...] är fullständiga satser, men alla fyra typerna utgör eller
kan utgöra kommunikativt fullvärdiga enheter.
(Jörgensen & Svensson 1987:156)

För att avgöra var gränserna mellan olika syntaktiska meningar går har jag
använt mig av Telemans kodifiering (1974).

Det är av intresse att studera om de grafiska meningarna innehåller en
eller flera syntaktiska. Exempelvis satsradningar medför att de grafiska
meningarna blir långa och innehåller flera syntaktiska meningar. Bisatser
har beräknats per 100 syntaktiska meningar (BS/100SM) och per 1000 ord
(BS/1000 ord). Måttet antalet BS/100 SM påverkas av meningslängden,
medan det inte är fallet med antalet BS/1000 ord (Svensson 1993, Ledin
1995).

Hur värdena för de ovan nämnda språkdragen ser ut i Viktorias, Patriks
och Pontus två texter visas i tabell 3. För Viktoria, som skrivit sina texter i
flera versioner, anger jag slutversion för båda texterna. Viktorias andra text
består av nio kapitel i en ”bok”, vilka jag valt att sammanföra och i tabell 3
behandla som en text. För Patriks andra text, som innehåller mycket dia-
log, anges värden för löptexten för att ge en rättvisande bild i förhållande
till Viktorias och Pontus två texter i vilka ingen dialog finns. Pontus andra
text, som består av tre var för sig korta texter, behandlar jag, på samma sätt
som Viktorias ”bok”, som en text.
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tabell 3. Språkdragsvärden för Viktoria, Patrik och Pontus (T=text,
HW=Hultman & Westman (1977) gy, N=Nyström (2000) gy, S=Sjödoff (1989)
grh, L=Ledin (1999) grm, Sn=Svensson (1993) nyhetsartiklar 1985)

Viktoria Patrik Pontus Jämförelse

T1 T2 T1 T2 T1 T2

Ord

Antal löpord 99 1492 391 559 132 542

Ordlängd 4,54 3,86 4,16 4,19 3,87 4,14 N: 4,29

Andel långord 0,17 0,08 0,13 0,15 0,08 0,13 S: 0,13

Engångsord/lexikonord 0,45 0,56 0,63 0,80 0,65 0,64 S: 0,63

Andel substantiv 24,2 13,9 15,6 23,6 18,9 20,4 S: 18,9

Andel verb 19,1 22,2 23,0 16,5 21,9 25,8 S: 23,8

Andel huvudverb 4,0 9,7 15,1 11,6 13,6 16,1

Andel hjälpverb 15,1 12,5 7,9 4,3 8,3 10,0 S: 6,8

Nominalkvot 1,21 0,63 0,68 1,38 0,86 0,79 S: 0,80

Syntax

Ord/GM 7,62 16,5 10,29  10,75 22 12,31 L: 10

Ord/SM 7,07 8,81 9,31 9,80 10,15 8,60 L: 7,4

GM=SM 92 % 43 % 89 % 92 % 0 56 % L: 74 %

GM=flera SM 8 % 57 % 11 % 8 % 100 % 44 % L: 24 %

Antal BS/100 SM 14,28 42,0 41,50 24,56 53,8 57,14 Sn: 71,8

Antal BS/1000 ord 20,2 47,68 53,70 25,04 53,03 66,42 HW: 16,74

Sn: 51,3

Ett sätt att få perspektiv på siffrorna är att använda jämförelsevärden. I
tabell 3 gör jag det så långt möjligt för grundskolans senare år (Sjödoff
1989). I de fall det inte varit möjligt jämför jag med värden för texter skriv-
na på grundskolans mellanstadium (Ledin 1999) eller från gymnasiet (Hult-
man & Westman 1977, Nyström 2000) eller för nyhetsartiklar från 1985
(Svensson 1993).

Kvantifieringarna ger mig som sagt ett utifrånperspektiv och en översikt
över textmaterialet; de hjälper mig att förstå texten och upptäcka dess kva-
liteter. Forskning visar att det ofta finns mönster på gruppnivå, alltså för ett
visst urval texter i en viss kontext, men dessa gäller inte på individnivå,
alltså för enstaka texter. I tolkningen av värdena i tabell 3 är det främst
andel substantiv och huvudverb samt värdena för grafiska respektive synt-
aktiska meningar som jag fokuserar. En hög andel substantiv ger texten en
nominal stil som förutom av substantiv ofta ”domineras av attribut av olika
slag och komplext byggda satsled” (Sjödoff 1989:78). Många verb leder å
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andra sidan till en verbal stil som är vanlig i t.ex. berättelser. Ett tecken på
skrivutveckling kan vara att den grafiska meningen i allt högre grad blir en
syntaktisk enhet, d.v.s. den syntaktiska meningen består av en huvudsats
med eventuella bisatser. Värden för antalet ord per grafisk respektive syn-
taktisk mening närmar sig således varandra. Analys av antalet bisatser per
100 syntaktiska meningar respektive per 1000 visar i vilken grad författa-
ren är benägen att via bisatser fylla ut meningarna med tilläggs- och speci-
ficerande information. Ett tecken på en enkel text kan vara att det är fler
bisatser per 1000 ord än per 100 syntaktiska meningar.

Tolkningen av tabellen ger utslag i olika stildrag i en kvalitativ stilanalys.
De kan omfatta begrepp som  konkret och abstrakt. Behandlar texten kon-
kreta ting eller mer allmänna företeelser? Hur exakt beskrivs skeenden eller
ting? Används vaga beskrivningar? Tänker författaren på läsarens möjlig-
heter att förstå texten? En annan intressant aspekt att analysera är om elever-
nas stil är monologisk eller dialogisk. Frågor eller interjektioner kan göra
en text dialogisk liksom det direkta tilltalet du. Dessa begrepp berör stilens
sociala prägel, alltså hur författaren ser på sig själv, sitt ämne och på motta-
garen. Andra begrepp av intresse i en stilanalys är formell – informell, sub-
jektiv – objektiv, personlig – opersonlig, engagerad – distanserad (Hellspong
& Ledin 1997, Melin & Lange 2000, Cassirer 2003).

4.1.3 Respons
Bergman-Claeson (2003:99) konstaterar i en rapport om lärares respons-
givande: ”Elevens text och lärarens kommentarer avspeglar – och återska-
par – ett komplicerat mönster av förväntningar och traditioner.” Med sin
respons har läraren inverkan på hur eleven väljer att utforma sin text och
därför är lärarens responskompetens av stor betydelse, i första hand för
elevens skrivutveckling men också för skolans möjligheter att nå kursplane-
målen i ämnet svenska. Responsen utgör ofta en problematisk fas i det pro-
cessorienterade skrivandet (jfr avsnitt 2.2.4.2). Frågor av intresse att ställa
är: Vad behandlar lärarens kommentarer? Hur är dessa kommentarer for-
mulerade?

Bergman-Claeson (2003) har i sin rapport analyserat lärarkommentarer
till elevtexter skrivna på gymnasiet utifrån tre kategorier: Vad-kategorier,
Hur-kategorier och Var-kategorier, samtliga med många underkategorier.
Då den lärarrespons som ingår i mitt material inte är så omfattande och då
min responsanalys utgör endast en del i en vidare analys av texter och skriv-
kontexter anser jag att Bergman-Claesons metod är anpassad till en för
mitt syfte alltför detaljerad nivå. Två andra forskare, som även de intresse-
rat sig för responsgivande, är Chrystal & Ekvall (1999) som belyser de
bakomliggande kognitiva aspekterna i elevers skrivprocess och bl.a. gör en
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analys av muntliga elevkommentarer. Fokus i deras undersökning är alltså
elevernas muntliga respons till varandra, som Chrystal & Ekvall systemati-
serar i fyra kategorier, nämligen: kommunikativt orienterade, texttyps-
orienterade, skolnormsorienterade och språknormsorienterade kommenta-
rer. I det följande redogör jag för betydelsen av de fyra kategorierna.

Kommunikativt orienterade kommentarer berör de problem en läsare
kan ha att uppfatta en text. Det kan gälla exempelvis oklarheter, vaghet,
utelämnande av viktig information eller brister i koherensen. De text-
typsorienterade kommentarerna gäller de förväntningar som kan kopplas
till en viss texttyp, t.ex. på stilen och dispositionen. De skolnormsorienterade
kommentarerna rör de uttalade eller outtalade normer som finns i skolan.
Det kan gälla längden på en text eller kraven på ordvalet. De språknorms-
orienterade kommentarerna behandlar olika språkliga frågor. Chrystal &
Ekvalls informanter (1999) uppmärksammade exempelvis stavfel och inter-
punktion.

Jag anser att denna analysmodell tillhandahåller redskap att studera vilka
aspekter på elevernas skrivande lärarna väljer att framhålla, och den är
därför intressant för analysen av lärarnas respons i mitt projekt. Metoden
kräver dock viss anpassning till mitt material. Då Chrystal & Ekvalls me-
tod endast beskrivs kortfattat i artikeln medför detta att jag i min analys
gör en egen tolkning av den. Den hjälper mig följaktligen att besvara frågan
vad lärarna kommenterar i elevtexterna.

Mehlum (1995) skriver bl.a. att det är viktigt att responsen ger eleven
vägledning i bearbetningen av texten och att den inte får leda eleven på
villospår. Responsen bör hjälpa eleven att finna strategier för att lösa de
svårigheter skrivandet kan innebära. Därför bör responsen, enligt Mehlum,
vara: positiv, sann, precis, konkret och specifik vad gäller hjälpområden.
Jag tolkar innebörden av dessa begrepp enligt följande. Att responsen skall
vara positiv innebär inte att läraren skall vara överdrivet snäll och förnöjd,
utan det positiva måste kopplas till tydliga krav, givetvis formulerade i en
positiv ton. Läraren får inte heller ljuga vare sig åt det positiva eller nega-
tiva hållet; responsen skall vara sann. Den får inte formuleras i vaga termer;
läraren skall vara precis och även konkret visa vad i texten som behöver
förbättras eller genom konkreta exempel hjälpa eleven att förstå. Med spe-
cifik respons förstår jag respons som tydligt avser vissa hjälpområden, t.ex.
genrespecifika drag.

Ovanstående fem adjektiv anser jag väl sammanfattar den syn på
lärarrespons som framkommer i avsnitt 2.2.4.2 och som även Mehlum re-
presenterar. Med hjälp av dem försöker jag besvara frågan hur lärar-
kommentarerna är formulerade. Tillsammans med kategoriseringen av lärar-
kommentarerna bör dessa kriterier ge en god bild av de studerade lärarnas
respons.
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4.2. Begrepp för analys av undervisningen
Den undervisning som presenteras i klassrummet är den kontext som kan
ha störst betydelse för hur eleverna väljer att utforma sina texter. För analys
av undervisningen krävs dels begrepp som möjliggör studier av det under-
visningsförlopp som kopplas till de tre elevernas skrivande av de sex valda
texterna, dels begrepp för skrivundervisningen under längre tid, d.v.s. un-
der de tre terminer jag följde klasserna. I det följande presenterar jag forsk-
ning som kan vara av intresse för analysen av båda dessa perspektiv.

I sin avhandling studerar Tinglev (2005) några timplanebefriade skolors
arbete att utveckla undervisningen så att alla elever når målen. I sin analys
av undervisningen använder hon sig av L-G Malmgrens begrepp Svenska
som färdighetsämne, Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och
Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. En annan utgångspunkt i
Tinglevs analys är teorierna om enstämmighet och flerstämmighet respek-
tive exkluderande och inkluderande undervisning. Hon analyserar även uti-
från Bernsteins begrepp klassifikation, som används för att undersöka grän-
ser och relationer mellan kategorier såsom exempelvis ämnen, tid, lärare,
samt inramning, som används för analys av vem som har kontroll i pedago-
giska sammanhang. Hennes teoretiska utgångspunkter och analys är intres-
santa även för min studie men motsvarar ändå inte helt de krav på analys-
instrument som mitt syfte ställer. I Tinglevs material ingår inte några elev-
texter medan mitt fokus är just elevernas skrivna texter och deras koppling
till undervisningsdiskursen. Inte heller ger mig Tinglevs begrepp möjlighet
att analysera hela det undervisningsförlopp i vilket elevernas texter skapas
som utgör en väsentlig del i min undersökning.

En annan svensk forskare som studerat klassrumsinteraktion är Häger-
felth (2004) som analyserat språkpraktiker i naturkunskap i två mång-
kulturella klasser på gymnasiet. Med hjälp av begreppen fråga, svar och
kommentar visar hon de mönster som naturkunskapslektionerna i de två
klasserna är uppbyggda kring. Hägerfelths undersökning fokuserar under-
visningen i naturkunskap och muntliga samtal i anslutning till denna. Un-
dervisningen i ett ämne som naturkunskap är något annorlunda än den
undervisning som ges i svenska i samband med genomförandet av en skriv-
uppgift där fråga-svar-mönstret inte blir lika centralt. Även om t.ex. en av
Hägerfelths centrala frågor i avhandlingen, hur elever deltar i samtalet, är
av intresse också för min studie ger hennes begrepp mig inte de nödvändiga
verktygen för analys av skrivundervisningen.

I Christies forskning (2002) finns begrepp som tydliggör undervisnings-
förlopp. Hon beskriver undervisning som leder till uncommonsense
knowledge, en term hon lånat från Bernstein (2000). Denna typ av kunskap
är okänd, kanske t.o.m. svårtillgänglig, och kräver användning av ett spe-
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cialist- eller tekniskt språk. Utvecklingen av denna kunskap förutsätter an-
strängningar över tid och ledning av en mentor. För att den skall uppstå
krävs att undervisningen inte är uppsplittrad i olika sinsemellan icke sam-
manhängande moment. Christie redogör även för makrogenrer och stödjer
sig här på Martin, som hävdar att liksom satser i skriven text på olika sätt
står i beroendeförhållande till varandra, kan olika genrer tillsammans skapa
en makrogenre. Med hjälp av detta begrepp blir det möjligt att analysera
utveckling och förändring i tal och aktivitet i klassrum över lång tid. Makro-
genrer har en ”början, en mitt och ett slut” och språkliga förändringar
markerar övergångarna mellan dessa olika stadier. Begreppet möjliggör stu-
dier av den roll språket spelar i kunskapsskapandet, av förhandlingar mel-
lan lärare–elev och elev–elev, av elevernas lärande och av principer för ut-
värdering. De olika stadierna i en makrogenre kan tydliggöras på följande
sätt.

1. Undervisningens inledning

Den inledande fasen markerar övergripande mål för undervisning och lär-
ande, gör eleverna mentalt förberedda, anger möjliga strategier och en möj-
lig väg att gå. Även utvärderings- och redovisningssätt av arbetet behand-
las. Undervisningens inledning utgörs av:

– Uppgiftsorientering

– Uppgiftsspecifikation

– Igångsättande

2. Samarbete/förhandlande i undervisningen

Dessa ”mittengenrer” visar den största variationen från en makrogenre till
en annan, beroende på de övergripande målen för arbetet. De är ofta åter-
kommande (upprepande) till sin karaktär. Det är i denna fas som den störs-
ta delen av arbetet sker, och den tar ofta flera lektioner i anspråk. Eleverna
samarbetar för att lösa uppgiften, medan läraren ofta får en andrahands-
roll. Denna del av undervisningen kan även innebära att elever och lärare
arbetar aktivt tillsammans.

3. Undervisningens avslutande

Den slutliga genren, som ibland tar mer än en lektion, visar tecken på avslu-
tande. Eleverna skall avsluta sin uppgift under denna fas som även kan
utgöra inledning till nästa makrogenre. Från att ha varit beroende av lära-
rens ledning, klarar sig nu eleverna på egen hand. Avslutningen kan ske på
olika sätt:
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– Grupp- / individuell redovisning

– Grupp- / individuell avslutning

– Eventuell diskussion

I min analys av undervisningen i samband med olika skrivuppgifter kom-
mer jag att använda mig av den ovanstående tredelade indelningen i stadier,
medan jag inte vidare begagnar termen makrogenre. Endast i viss utsträck-
ning kommer jag att göra en språklig analys av undervisningen, närmare
bestämt främst i samband med den inledande fasen där det kan vara av
intresse att studera i första hand lärarens språk. I övriga faser är den språk-
liga interaktionen i klassrummet inte lika framträdande. I vissa delar av
min analys av undervisningen citeras lärares och elevers tal, d.v.s. den exak-
ta ordalydelsen används; andra delar har jag refererat för att göra det möj-
ligt för läsaren att följa förloppet.

Genom hela undervisningsförloppet använder Christie (2002) ytterligare
två begrepp: reglerande register och instruerande register, som hon lånat
från Bernstein (2000) (se avsnitt 2.2.4.3). Dessa begrepp ger mig intres-
santa instrument för analys av de undervisningsförlopp jag kommer att be-
skriva i kapitel 5. De lektioner Christie redogör för i sin studie gäller under-
visning av för eleverna relativt okända områden, vilket inte är fallet i min
undersökning, där eleverna får arbeta med uppgifter av för dem mera nära-
liggande slag. Jag anser dock att begreppen är så vida att de är tillämpbara
för olika typer av undervisning, t.ex. skrivundervisning, som omfattar flera
lektioner och ibland flera veckor.

För analys av undervisningen i det längre perspektivet har jag funnit
Applebees forskning (1996) liksom Applebees m.fl. (2000) intressant (se
avsnitt 2.2.4.3). Applebee m.fl. konstaterar att samband och kontinuitet i
undervisningen kan relateras till hur viktiga delar och erfarenheter anknyts
till varandra, organiseras och presenteras i ett specifikt klassrum över tid,
vilket ansluter till Martins tankar om makrogenrer som presenterades här
ovan. Applebee (1996) använder begreppen knowledge-in-action och
knowledge-out-of-context för att tydliggöra om undervisningen erbjuder
eleverna sammanhang eller om den består av separata moment. I denna
analys använder jag följande begrepp, som i stort bygger på Applebee
(1996).

Katalogartad undervisning (catalogs)

Den katalogartade undervisningen utgörs av delar eller erfarenheter utan
några förbindelselänkar mellan de olika delarna. Sådan undervisning har
inget tema och ingen riktning, bara en diffus och ospecificerad känsla av
ämnesområde. Strukturen i sådan undervisning erbjuder inte lärare och elev-



89

er något som kan uppehålla ett samtal eftersom varje nytt element kräver
att undervisningen börjar från början. Detta resulterar i att undervisningen
stannar kvar på memorerings- och återgivandenivån, vilket omöjliggör
knowledge-in-action.

Serieundervisning (collections)

Serieundervisning identifierar ett ämne, och element väljs baserade på en
känsla av något förutbestämt, av en given ordning, t.ex. ”berömda böck-
er”, ”kroppens system”. Denna struktur används ofta för att länka indivi-
duella delar som fokuserar olika beståndsdelar i en samling. Medan givan-
de samtal kan uppstå inom individuella delar, ger inte strukturen någon
hjälp att sammanlänka samtalen mellan delarna då de är valda för att passa
in, inte för att tydliggöra sambanden mellan dem. Denna undervisningstyp
är vanlig i amerikanska skolor. Serieundervisning betecknar i min analys
skrivundervisning som behandlar ett längre sammanhängande moment, t.ex.
grundläggande skrivregler, i vilket varje lektion utgör ett delmoment. Inte
heller denna undervisningstyp leder till knowledge-in-action.

Tematisk undervisning

Den tematiska undervisningstypen bygger på två begrepp från Applebee
(1996), nämligen sekvens- och episodisk undervisning. Applebees två be-
grepp, som främst gäller litteraturundervisning, innebär i korthet följande:
I sin enklaste form kan just sekvensen vara den enda organiserande idén,
t.ex. i litteraturhistoria eller historiens regeringslängder. När en starkare
känsla av ett övergripande ämnesinnehåll läggs till sekvensundervisningen
blir undervisningen episodisk. Exempelvis kan studiet av kronologiskt ord-
nade texter fokusera på litteraturen som en reflexion av sin tid. Jag anser
att dessa två begrepp inte är tillämpbara för analys av skrivundervisningen
i mitt projekt, och jag har därför i stället valt att föra samman dessa under-
visningstyper under begreppet tematisk undervisning. Denna undervisnings-
typ omfattar ett längre sammanhängande tema. Ett exempel ur mitt material
är temat sagor som båda klasserna arbetat med. Läraren bygger upp under-
visningen med exempelvis en stegrande svårighetsgrad i syfte att gradvis
introducera eleverna i temat. Dessa studier anknyts inte medvetet till andra
uppgifter före eller efter temat. I viss mån kan den tematiska undervisningen
likna den integrerade typen (se nedan) men interaktionen med och rekon-
struktionen av tidigare erfarenheter saknas. Ett tema i den tematiska under-
visningstypen behöver inte heller ha det djup som den integrerade undervis-
ningen kräver. Den tematiska undervisningen är således en nivå mellan
serieundervisning och integrerad undervisning och ligger närmare know-
ledge-in-action än de föregående undervisningstyperna.



90

Integrerad undervisning (integrated)

I den integrerade undervisningstypen äger en process av ständig rekonstruk-
tion rum. De mest givande samtalen i undervisningen sker när eleverna upp-
täcker relationen mellan alla element i undervisningen så att parallella men
oberoende samtal börjar reflektera varandra. När nya element förs in i stu-
dierna ger de nya perspektiv på andra element i undervisningen. Integration
av denna sort uppträder när undervisningen utgörs av oberoende men inter-
agerande erfarenheter. De olika temana måste ha ett djup som tillåter och
kräver rekonstruktion av tankar och kunskaper allteftersom undervisning-
en utvecklas. Det kan, enligt Applebee, exempelvis inträffa när elever får
jämföra röster hos infödda amerikaner med europeiska invandrares i ut-
forskande av litteratur om den koloniala eran. Läsande, skrivande och sam-
talande involveras. Denna undervisningstyp leder till knowledge-in-action.

I min översättning av de engelska begreppen, angivna inom parentes, har
jag försökt att finna svenska benämningar som kan ge läsaren information
om deras betydelse. Möjligen kan skillnaden mellan några av begreppen
vara något oklar, vilket utöver svårigheten att hitta adekvata svenska ut-
tryck också kan ha sin grund i att Applebee (1996) och Applebee m.fl.
(2000) i sin analys utgår från litteraturvetenskapen. Även om begreppen
delvis överlappar varandra och inte är utformade för studier av skriv-
undervisning anser jag att de kan belysa mitt material gällande undervis-
ningen från samtliga tre terminer, d.v.s. i det längre perspektivet, och därvid
vara intressanta för min analys.

4.3 Begrepp för analys av skolan som institution och organisation
För att analysera hur elevers texter, skrivuppgifter och undervisning kan
belysas i ett institutions- och organisationsperspektiv är det väsentligt att
förstå vad dessa två perspektiv innebär. I det följande redogör jag för be-
grepp som jag anser användbara i min analys på denna, enligt figur 1, yttre,
inramande nivå.

Bergs (1995:3) studie av skolkulturer är av intresse, även om jag i mitt
projekt inte genomfört en omfattande kulturstudie, då den ger mig instru-
ment att belysa såväl Vanjas och Peters som elevernas arbete ur institutionellt
och organisatoriskt perspektiv. Han ger, med hänvisning till andra forskare
och olika teoretiska perspektiv, olika definitioner på begreppet institution.
Gemensamt för definitionerna är att institutioner har en grundläggande
verksamhetsidé ”som uttryck för den eller de i institutionen etablerade
värdebasen/värdebaserna” (Berg 1995:5). Denna idé förenar således en in-
stitutions medlemmar vars uppgift det är att förverkliga idén. Skolan som
institution kan då ses ”som ett formellt system för att bedriva verksamhet
som handlar om uppfostran och utbildning” eller som ”den inrättning som
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svarar för den samhälleliga reproduktionen, dvs införandet i t ex samhäl-
lets normsystem, dess kulturella traditioner och överförandet av för indivi-
den och samhället nödvändiga kunskaper och färdigheter” (Berg 1995:5).
Skolans organisation kan å sin sida  betraktas som ett instrument eller verk-
tyg som på ett effektivt sätt skall utforma en verksamhet som motsvarar
institutionens värdebas/er. I tabell 4 sammanfattas Bergs syn på förhållan-
det institution/organisation. Uppgifterna inom parentes är min samman-
fattning av Bergs förklaringar till innebörden av de olika cellerna.

tabell 4. Institution/organisation visavi innehåll och form

Innehåll Form

(abstrakt) (konkret)

Institution I II

(värdebas) Konsoliderat och internali- Formellt system/

serat normsystem formell struktur

(skolans grundläggande värdebaser) (utbildningssystemets formella

uppbyggnad)

Organisation III IV

(kultur) Uppgifter/funktioner relaterat Arbetsorganisation

till faktisk verksamhet (en skolenhets administration,

(en skolenhets mål och t.ex. schema, elevgruppering)

verksamhetsplaner,

organisationskultur etc.)

(Källa: Egen bearbetning av Berg 1995:7, tabell 1:1)

Sammanfattningsvis kan man beskriva institutioners och organisationers
innehåll som abstraktioner, medan deras form innebär mer konkreta före-
teelser. Berg analyserar även institutionens värdebas kontra organisationens
kultur och kortfattat kan sägas att värdebasen kan kopplas till skolan som
institution, medan kultur kan kopplas till skolan som organisation. ”Detta
innebär i sin tur att begreppet organisationskultur har sin historiska och
samhällsstrukturella botten i den/de institutionaliserade värdebasen/baser-
na” (Berg 1995:9). Vad gäller innehållet i skolan som institution och orga-
nisation urskiljer Berg fem nivåer som  sammanfattas i tabell 5.
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tabell 5. Nivå 1–5 i relation till skolan som institution och organisation

Innehåll

Institution Nivå 1: De pedagogiska arven

Nivå 2: Den dolda och den synliga läroplanen

Nivå 3: Den begränsade och den utvidgade lärarprofessionalismen

Organisation Nivå 4: En skolas kultur

Nivå 5: Aktörsberedskap – skolan som lärande organisation

(Källa: Berg 1995:18, tabell 1:3)

Enligt Berg uttrycker nivåerna 1 och 2 i tabell 5 skolinstitutionens värde-
bas/er medan nivåerna 4 och 5 visar hur dessa värdebaser blir synliga i
skolans organisationskultur. Nivå 3 binder samman skolan som institution
och organisation och berör begreppet yrkesethos. Nivå 1 avser skolans his-
toriska sammanhang, t.ex. skolans fostran till lydnad och underkastelse,
åtskillnaden arbetstid – fritid och de olika koder som präglat läroplanerna.
Den dolda läroplanen på nivå 2 innebär, som kontrast till den synliga läro-
planen, i stora drag att eleverna inte i första hand får ämneskunskaper, utan
lär sig ”snarare att vänta, visa uthållighet, självkontroll, underordna sig
befintlig maktapparat etc” (Berg 1995:10). Berg gör en distinktion mellan
de två typerna av lärarprofessionalism på nivå 3 vilket tydliggörs i tabell 6:

tabell 6. Begränsad kontra utvidgad professionalism

Begränsad professionalism Utvidgad professionalism

Autonomi Individuell fokuserande lärare Kollektiv fokuserande skolan som

som ensamarbetande organisation

Yrkesethos Konservatism, individualism, Flexibilitet, samarbete, framför-

nuorientering hållning

Kunskapsbas Ämnen, allmän och ämnes- Läroplansteori, skolan som organi-

metodik etc sation, lokalt utvecklings- och

utvärderingsarbete och ämnen etc

(Källa: Berg 1995:12, tabell 1:2)

Berg (2003) understryker att de två typerna av lärarprofessionalism är två
beskrivande och inte värderande begrepp. Begreppet ”begränsad professio-
nalism” anknyter till stora delar till den regelstyrda skolan då lärares arbete



93

begränsades till klassrumsarbetet, medan den ”utvidgade professionalis-
men” i hög grad anknyter till den resultat- och målstyrda skolan där för-
väntningarna på lärares arbete har vidgats till att omfatta uppgifter även
utanför klassrumsväggarna. Det senare begreppet möjliggör således för
lärare att i högre grad ägna sig åt skolutveckling. Ur ett institutionsperspek-
tiv är yrkesethos ett uttryck för ”historiskt betingade yrkesnormer” (Berg
1995:18), medan det ur ett organisatoriskt perspektiv är ett uttryck för de
på den aktuella skolan rådande yrkesnormerna inom lärarkåren. Nivå 4
behandlar en skolas kultur i vilken lärares kåranda, deras yrkesethos, är en
viktig faktor. Nära knutet till nivå 4  och skolkultur är nivå 5, aktörsbered-
skap, d.v.s. skolans förmåga att utnyttja det handlingsutrymme som sko-
lans ramar medger. För att förändringar skall äga rum bör det finnas en
relation mellan innehållet  i förändringen och innehållet i skolans existeran-
de kultur, menar Berg (1995).

Analysen av skolans verksamhet på den organisatoriska nivån utgår även
från den amerikanska forskaren Langers undersökning (2002) om ameri-
kanska skolor som hjälpt eleverna att utveckla sin läs- och skrivförmåga (se
avsnitt 2.2.4.3). Hon benämner dem framgångsrika medan de skolor som
inte lyckas benämns typiska. Alla framgångsrika skolor erbjöd en miljö
som fostrade lärarprofessionalism. Langers studie visar vilka drag som är
gemensamma i lärarnas professionella liv på de framgångsrika skolorna,
och i det följande sammanfattar jag hur de blir synliga i de framgångsrika
respektive typiska skolorna (L = lärare, E = elev):

Framgångsrika skolor Typiska skolor

Elevernas resultat All personal samarbetade. Varje L arbetade
Testresultat ledde till förändringar. individuellt utan stöd.
Strategier utformades.

Lärarnas L medlemmar i prof. organisationer. Inga nätverk, inget samarbete
professionella och nätverk. Läste facktidskrifter
aktiviteter och aktuell forskning.

Inflytande L och E kunde påverka verksamheten. L få påverkansmöjligheter

Yrkesstolthet L stolta över sitt yrke. Ledningen Inga förväntningar på L:s
behandlade L som professionella. engagemang i yrket.

Omsorg Fördjupande samtal mellan L och L Kall atmosfär fysiskt och
och mellan L och E. Värme. psykiskt. Ev. förbättringar

nådde inte klassrummen.

Respekt för lärande Livslångt lärande naturligt för L L signalerade inte att under-
som förde över detta tänkande till visningen var viktig.

eleverna.

figur 2. Analysmodell för undervisningen i ett organisatoriskt perspektiv
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För min analys av skolan som organisation är resultaten i Langers forsk-
ning intressanta. Hennes studie sätter lärarrollen i relation till skolan som
organisation, och den ger mig en del av analysverktygen för att kartlägga
skolan på det organisatoriska planet. Langers undersökning rör amerikan-
ska skolor, och hennes resultat är därför inte direkt överförbara till svenska
förhållanden men genom att relatera Langers resultat till den svenska läro-
planen för grundskolan kan jag konstatera att synen på kunskap och skola
i flera avseenden liknar varandra. Även Skolverkets nationella kvalitets-
granskning (1998) om läs- och skrivprocessen i tre olika miljöer och Skol-
verkets rapport (2006) om lärarnas syn på sitt uppdrag och olika faktorer i
arbetssituationen behandlar aspekter som anknyter till Langers forskning.

4.4 Forskarens roll och etiska överväganden
Användningen av en etnografisk metod medför att man får god insyn i den
verksamhet man studerar. Detta ställer stora krav på forskarens förhåll-
ningssätt och etik. Under de tre terminer materialinsamlingen pågick var
min ambition att inta en forskarroll, d.v.s. att bli medveten om mina egna
antaganden och utgångspunkter för att bättre kunna hantera min funktion
som forskare. Inte någon gång har jag försökt att medvetet påverka vare sig
skolans verksamhet i stort, undervisningens planering och genomförande
eller elevernas utformning av sina texter. Som jag tidigare beskrivit var min
önskan att förhålla mig neutral, och enligt lärarna medförde min placering
längst bak i klassrummet att de ofta glömde bort att jag befann mig där. I
Vanjas klass tycktes eleverna helt omedvetna om min närvaro. De ställde
inga frågor och agerade, enligt min bedömning, som om de inte var obser-
verade. Eleverna i  profilklassen däremot frågade mig ibland vad jag an-
tecknade under lektionerna, och framför allt föranledde elevers svordomar
eller andra mer eller mindre fula ord dessa frågor. Det fanns en nyfikenhet
kring hur jag hanterar sådant språk. De undrade också flera gånger vad jag
skulle göra med deras texter, och jag försökte då förklara utifrån det läge
undersökningen befann sig i. Varje termin har jag i båda klasserna redo-
gjort för undersökningen utan att gå in i detalj. Inte någon gång har jag
ställts inför något moraliskt dilemma huruvida jag borde ingripa i en inci-
dent eller ej. Inte heller har jag hört elever använda fula ord om varandra,
sett tendenser till mobbning eller försatts i situationer där jag kanske hade
tvingats frångå min forskarroll. Mitt professionella förhållningssätt som
forskare har följaktligen i så måtto inte satts på prov.

Trots min neutrala hållning är jag medveten om att det är närmast ound-
vikligt att jag på ett eller annat sätt haft inverkan på den miljö jag studerat.
Vanja sade en gång att hon tänkte mer på planeringen av lektionerna p.g.a.
projektet, och Peter gav, ansåg han, fler skrivuppgifter för att jag skulle få
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tillräckligt med material. Det hände även att jag efter en lektion gav ett
positivt yttrande då något extra glädjande inträffat, t.ex. att en elev arbetat
oväntat bra eller att någon sagt något fyndigt eller skämtsamt. Däremot
gav jag aldrig något omdöme om lektionernas planering och genomförande.
Kanske har dock mitt kroppsspråk ibland signalerat min inställning till
skeendena under de lektioner jag bevistat. Ibland har läraren och jag disku-
terat pedagogiska frågor men då oftast under korta stunder mellan lektio-
ner och med någon aktuell incident i klassen som utgångspunkt. Ingen av
dessa två lärare har någon gång bett mig om råd. Kontakterna mellan mina
lektionsbesök har varit mycket sparsamma och i den mån de förekommit
har de främst gällt bestämmande av datum för besök eller information om
undervisningens innehåll. Detta har medfört att jag kunnat inta en tämligen
neutral och distanserad hållning inför deras undervisning.

Av såväl skolledning som lärare och alla elever jag kommit i kontakt med
har jag bemötts vänligt och professionellt. I projektets början ställdes ibland
frågor om orsaken till mina besök, men så småningom avtog de. Över huvud
taget fick jag ytterst få frågor kring projektet.

Vid genomförandet av min studie har jag följt de forskningsetiska över-
väganden som HSFR:s regler (2002) anger. Samtliga deltagare har informe-
rats om projektets syfte och uppläggning, även då det successivt ändrade
sin inriktning från att inledningsvis ha gällt respons till att så småningom
gälla hela skrivkontexten i vid mening. Som jag tidigare redogjort för gav
rektor sitt samtycke till att jag genomförde undersökningen, lärarna an-
mälde frivilligt sitt intresse och eleverna tillfrågades om de ville delta. För
de tre elever jag specialstuderar inhämtades speciellt skriftligt tillstånd från
föräldrarna. De som ingick i projektet från början deltog under samtliga tre
terminer med undantag av de två elever som flyttade. Jag lovade deltagarna
fullständig anonymitet, och i min beskrivning av såväl, elever, lärare som
skolan i stort har jag bemödat mig om att endast ange faktorer som är av
vikt för själva studien. Detta kan innebära att delar av vissa elevtexter ute-
sluts då jag gjort bedömningen att de skulle kunna medverka till att anony-
miteten bröts.
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5 De tre skribenterna Viktoria, Patrik och Pontus

Detta kapitel ägnar jag åt Viktorias, Patriks och Pontus skrivande. Avsnit-
ten om respektive elevtext inleds med en analys av det undervisningsför-
lopp som ägt rum i samband med skrivandet. Därefter följer en text- och
responsanalys och till sist diskuterar jag dessa tre elevers skrivande.

I analysen av den undervisning som anknyter till respektive skrivuppgift
använder jag ibland blockcitat av främst lärarens yttranden under lektio-
nerna. Språkligt ligger dessa citat mycket nära det som faktiskt sades, men
kan inte betraktas som exakt ordagranna återgivelser. Då jag inte använt
mig av bandspelare vid dessa tillfällen och inte heller är stenograf kan jag
dock ha missat några för sammanhanget mindre betydelsefulla ord. Att jag
trots detta valt att markera dessa yttranden som blockcitat ger mig möjlig-
het att framhäva viktiga delar av undervisningen.

5.1 Skribenten Viktoria
Viktoria är en flitig och noggrann elev som är mån om att göra sitt bästa.
Hon vill alltid vara till lags, vilket medför att hon blir stressad, orolig och
ledsen om hon upplever att tiden inte räcker till. Oftast tycker hon att det är
roligt att skriva, framför allt om hon får fantisera. Böcker läser hon i sko-
lan, men det händer att hon läser även på fritiden. I den enkät jag gjorde i
klassen i augusti år 8 skrev Viktoria att hon läser ”små deckare ibland”. I
en senare intervju uppger hon att hon även läser ”tidningar och sånt” men
att hon inte läser lika mycket som i år 7. Enligt hennes lärare, Vanja, är hon
duktig på att skriva och har god läsförståelse.

5.1.1 Viktorias beskrivning av Viktor
Den första text som får representera Viktorias skrivande är en personbe-
skrivning. Klassen hade redan under vårterminen i år 7 i samband med ett
sagotema kommit i kontakt med personbeskrivningar. De hade exempelvis
läst om den enögde jätten Polyfemos i det antika verseposet Odysséen och
därefter ritat en bild av honom. Vanja visade sedan en film om jätten och
jämförelsen mellan den egna versionen och filmversionen väckte, enligt Van-
ja, livlig diskussion. En viss introduktion av uppgiften att göra en personbe-
skrivning har följaktligen redan skett och nu, cirka en halv termin senare,
är det dags att gå vidare på detta tema genom att först läsa Ulf Starks bok
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Dårfinkar och dönickar, besvara innehålls- och diskussionsfrågor, göra en
gruppuppgift i anslutning till läsningen och därefter göra en personbeskriv-
ning. Endast en av frågorna till boken anknyter dock till den uppgift att
beskriva en person som eleverna senare skall göra, nämligen: ”Hur hade
mormor sett ut?” Vanjas tanke var att eleverna genom bokläsningen skulle
få inspiration till beskrivningen av en kamrat. Till sist skulle de göra en
personbeskrivning med anknytning till innehållet i boken, men denna sista
del blev dock inte genomförd.

Dårfinkar och dönickar var, enligt Vanja, den bok som fanns att tillgå i
klassuppsättning i slutet av vårterminen i år 7, och det är alltså Vanjas val
att eleverna skall läsa den. Inget förhandlingsutrymme finns för eleverna.
Läsningen av Dårfinkar och dönickar, besvarandet av frågor i anslutning
till läsningen och uppgiften att göra en skriftlig personbeskrivning tar sam-
manlagt cirka fyra veckor i anspråk.

Detta skrivmoment genomförs under den andra termin som jag följer
klassen och vid den tidpunkten hade jag ännu inte koncentrerat min upp-
märksamhet på några få elever, varför jag endast i begränsad omfattning
kan redogöra för Viktorias yttranden och reaktioner på uppgifterna under
lektionerna.

5.1.1.1 Undervisningen kring Viktorias personbeskrivning
I det följande redogör jag för undervisningen i samband med skrivmomen-
tet personbeskrivning, medan den ovan beskrivna bokläsningen inte vidare
behandlas.

I Introduktion – uppgiftsorientering

Lektionen inleds med vissa mentorsuppgifter varefter Vanja ger tillbaka elev-
ernas svar på frågorna till boken Dårfinkar och dönickar. Vanja informerar
klassen: ”Vi ska börja med personbeskrivningar idag. Anledningen är att ni
senare ska beskriva en av de personer som fanns i Dårfinkar och dönickar.
Först ska vi gå igenom vad ni ska tänka på.”

Vanja anknyter alltså till den nyligen lästa boken och motiverar också
varför eleverna nu skall skriva en personbeskrivning. Detta berör uppgift-
ens pedagogiska mål och syften, d.v.s. det reglerande registret. Vanja tar i
detta skede hela talutrymmet.

Introduktion – uppgiftsspecifikation

Uppgiftsspecifikationen ges på fyra stencilerade blad; de två första behand-
lar främst ansiktsbeskrivningar, medan det tredje berör sinnesintryck, och
på det sista anges frågor som skall fungera som stöd vid beskrivning av en
gammal människa. Vanja går igenom vad eleverna skall tänka på. Hon in-
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leder med en genomgång av blad 1 om  ansiktsbeskrivningar och kontrolle-
rar att eleverna förstår alla de adjektiv som ges som förslag. Vanja tar sitt
eget ansikte som exempel på rund ansiktsform, och i samband med beskriv-
ning av läppar anknyter hon till dagens verklighet: ”Det är modernt med
fylliga läppar. Många tjejer opererar munnen för att få en riktig pussmun så
man kan pussas bättre.” Denna genomgång väcker många kommentarer
och tycks engagera eleverna. Överst på bladet uppmanas eleverna att tänka
på att ”beskriva utseendet, beskriva klädseln, nämna speciella känneteck-
en”. På det andra bladet sägs att eleverna förutom att beskriva ansiktet
också skall ge uppgifter om namn, ålder, längd etc. Ett samspel lärare–elev
uppstår trots att det i första hand är läraren som har ordet även i denna fas
av undervisningen. Det reglerande registret är tydligt, d.v.s. Vanja sätter
gränser för hur relationen mellan dem skall vara i detta skede av uppgiften.
Inom dessa gränser ges instruktioner, och därmed får även det instruerande
registret visst fokus.

Introduktion – själva igångsättandet

Inför skrivandet av uppgiften har eleverna på förhand delats in i par eller
grupper om tre; Viktoria och Viktor skall samarbeta. Vanja uppmanar dem
att observera speciella kännetecken såsom tics, leverfläckar etc. ”ungefär
som om ni var på rymmen.” ”Ni ska skriva utkast med renskrivning men ni
behöver inte skriva på dator”, instruerar hon. I samband med igångsättan-
det av skrivandet spelar läraren en aktiv roll, medan eleverna främst är
lyssnare. Även nu är det reglerande registret framträdande genom att Vanja
anger såväl med vad som hur eleverna skall arbeta. Hon anger även vilken
färdighet som skall uppnås, förmågan att göra en personbeskrivning, vilket
snarast tillhör den instruerande registret samtidigt som uppgiften i sig är ett
exempel på skolskrivande och därmed en del av det reglerande registret.

II Skrivande – samarbete

Arbetet påbörjas men mellan vissa elever går det trögt, och en del humoris-
tiska men också småelaka kommentarer flyger genom luften. I en version
av beskrivningen av Viktor skriver Viktoria exempelvis: ”Hans haka är lite
rund och lik en bebisstjärt.” Vanja finns bland eleverna och besvarar alle-
handa frågor. Ibland ges också anledning till tillrättavisningar, d.v.s. det
reglerande registret används. Detta skede karaktäriseras främst av samar-
bete mellan eleverna men i viss mån också mellan lärare och elev.

Även den följande lektionen ägnas åt beskrivningen av en klasskamrat.
På tavlan skriver Vanja:
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När du skrivit ned all information på din kladd (utseende, intressen, karak-
tär och kläder) ska texten renskrivas. Tänk på att det ska se snyggt ut. Punkt
och stor bokstav. Nytt stycke (inte allt i en enda klump). Högst upp på
papperet en överskrift t.ex. En beskrivning av … . Skriv snyggt. Ingen
hastighetstävling. Ta det på allvar och gör det ordentligt. Gör ert allra bästa.

Vanja ger alltså formella ramar för uppgiften och tydliggör också vilka för-
väntningar hon har. Något elevinflytande över uppgiften existerar knap-
past. Denna lektion finns en extra lärare med i klassrummet, och både hon
och Vanja rör sig hela tiden bland eleverna. De ger kontinuerlig muntlig
respons, diskuterar med eleverna och påpekar språkliga brister. En elevfrå-
ga ger Vanja anledning att på tavlan skriva orden för de fem sinnena, varpå
Viktoria utbrister: ”Jag har ett sjätte sinne.” Just denna kommentar gav
hon även en gång under tidig hösttermin i år 7, och den gången gav den
upphov till ett samtal, så icke denna lektion då de flesta elever är upptagna
av skrivandet. Viktoria och den extra läraren diskuterar texten, vilket för-
anleder Viktoria att säga: ”Jag orkar inte skriva om igen.” Vid min ren-
skrivning av Viktorias texter, samtliga handskrivna, visar det sig att hon
skrivit inte mindre än fyra versioner av beskrivningen av Viktor. Den citera-
de kommentaren är därför förståelig. Liksom tidigare är det reglerande re-
gistret framträdande bl.a. genom de strikta ramar för utformningen av tex-
ten som Vanja skrev på tavlan men även förmedlar i samtal med eleverna.

III Avslutning av uppgiften

Inför avslutningen av denna skrivuppgift uppmanar Vanja eleverna att läm-
na in såväl kladdar som renskriven text till henne. De elever som inte hinner
bli färdiga får skriva även på det s.k. arbetspasset då eleverna ges möjlighet
att arbeta med uppgifter de kommit efter med.

5.1.1.2 Struktur
Den första av Viktorias fyra textversioner som var formulerad med full-
ständiga meningar betraktar jag som version 1. Den version som fanns sist
bland de originaltexter jag kopierat har jag valt att betrakta som version 2
då jag uppfattar att det är den sista renskrivningen. Båda dessa versioner
presenteras nedan.

Personbeskrivning av Viktor Version 1
Viktor har ett smalt ansikte med lite tjocka kinder. Han har ljusbrunt hår.
Viktors näsa är normal. Och läpparna är fylliga och lite röda. Hakan är lite
rund men ändå smal. Han har brungula, ganska små och tättsittande ögon.
Viktors hy är brun med en gnutta rött. Tänderna som han har är normalt
vita Hans ansiktsuttryck är glada och vänliga.
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Han heter Viktor. Han är 14 år. Han är ca 164 cm lång Kroppsbyggnaden
som han har är smal och normal. Hans kännetecken är att han ofta åker
inlines och bär keps. Intressena är demsamma Viktors gångstil är som en
vanlig människas

Personbeskrivning Viktor Version 2
Viktor har ett smalt ansikte med lite tjocka kinder Håret är ljusbrunt och
räcker till nacken. Viktors näsa är normal. Läpparna är fylliga och lite röda.
Hans haka är lite rund men ändå smal. Ögonen är brungula och lite små
och tättsittande. Viktors hy är brun med en gnutta rött. Normala och vita
tänder har han. Hans ansiktsuttryck är glatt och vänligt.

Han heter Viktor och är ca 164 cm lång. Kroppsbyggnaden är smal och
normal. Han gillar att åka inlines och ha keps det är hans intressen. Hans
kännetecken är att han har några leverfläckar på höger kind.

Personbeskrivningen tillhör texttypen ”egen produktion” och kan betraktas
som ”ett moment inom andra texter som brutits ut och övas separat i sko-
lan” (Nyström 2000:69). Den kan närmast sägas ha en informerande funk-
tion och kan ingå i exempelvis såväl berättande som informerande texter.

Dispositionen är rent additiv genom att den i form av en uppräkning
behandlar olika aspekter i Viktors utseende såsom ansikte, hår, näsa och
läppar. Båda versionerna är indelade i två stycken, och båda har nytt stycke
på samma plats i texterna.

Vad kan då ha påverkat Viktorias utformning av texten? Eleverna hade,
som jag tidigare nämnt, under år 7 kommit i kontakt med personbe-
skrivning. De hade alltså fått mönster för hur personbeskrivningar kan ut-
formas. Dessutom fick eleverna i samband med skrivuppgiften fyra olika
uppgiftsblad där olika aspekter av en personbeskrivning behandlas.
Textmönstren bör därför ha varit relativt klara för eleverna. Det är troligt
att uppgiftsbladen påverkat skrivandet, då Viktoria i båda versionerna har
valt att följa de två första uppgiftsbladens disposition. Detta har bl.a. lett
till att hon nämner Viktor vid namn redan i den inledande meningen, medan
hon först i andra styckets första mening konstaterar: ”Han heter Viktor”.
När Viktoria övergår till att följa uppgiftsblad 2 påbörjar hon även nytt
stycke. Styckeindelningen är förmodligen även den en konsekvens av att
uppgiftsbladen inte utgör en helhet utan är separata blad som ger olika
infallsvinklar till uppgiften.

Viktor är huvudreferenten och utgör textens huvudsakliga ledfamilj. Som
brukligt är introduceras referenten med egennamn, Viktor, men sedan an-
vänder Viktoria namnet omväxlande med pronomenet han, dock med över-
vikt för det senare. Identisk bindning är den mest frekventa bindningstypen,
oftast i form av upprepning av egennamn eller pronomen. Andra, till Vik-
tor hyponyma referenter, utgör ansikte, kroppsbyggnad, intressen och kän-
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netecken, som bildar kortare ledfamiljer. Ledfamiljen ansikte ges dock stort
utrymme i texten, och beskrivningen fördjupas därmed. Övriga referenter
utvecklas i ringa grad i båda versionerna, vilket leder till brister i textdjup
(jfr Nyström  2000:207).

På temaplats i meningarna i båda versionerna finns ofta Viktor eller pro-
nomenet han/hans. Benämningar på olika delar av ansiktet finns endera på
temaplats eller remaplats. Temaprogression finns inte, vilket är en följd av
att varje mening behandlar en ny aspekt.

Den additiva dispositionen är märkbar även i konnektivbindningen ge-
nom att Viktoria lägger ny information till den tidigare med hjälp av
konnektiven och. I ett fall finns en adversativ konnektivbindning som sig-
nalerar ett något svårförståeligt motsatsförhållande: ”Hakan är rund men
ändå ganska smal”. De konnektiver som finns är, med ett undantag,
meningsinterna. Detta får till följd att det inte ges någon språklig signal om
hur de olika meningarna hänger samman, och meningarnas ordningsföljd
skulle kunna ändras utan att innehållet påverkades. Avsaknaden av
meningsexterna konnektiver leder till en mycket enkel textbindning. Vikto-
ria låter en mening motsvara en miniberättelse, vilket tycks vara en princip
för meningsindelning i barns texter (jfr Ledin 1999).

Inte någonstans i de båda textversionerna finns Viktoria som närvarande
författare. Som läsare får man intrycket att Viktoria inte själv aktivt tänkt
igenom innehållet. Inte heller har hon valt att använda sig av några sinnes-
intryck, som angavs på uppgiftsblad 3, trots att de uppenbarligen intresse-
rar henne. På ett tämligen objektivt sätt beskriver hon Viktors utseende på
basis av det intryck hon fått av honom i samband med den första delen av
uppgiften, studiet av kamratens ansikte. I den andra versionen av texten
har antalet garderingar med lite fördubblats, vilket möjligen kan tolkas som
om Viktoria insett att personbeskrivningar bör vara nyanserade och fram-
för allt inte sårande. I den mån Viktor läst beskrivningen av sig själv bör
han ha blivit glad av den. Viktoria har intagit en positiv attityd till sin klass-
kamrat. Den roll hon här antagit är vare sig en fiktions- eller skrivarroll, då
hon inte tycks leva sig in i texten och inte heller försöker att levandegöra
porträttet av Viktor. Hon har nöjt sig med att ikläda sig en iakttagares roll,
att inta ett utifrånperspektiv. Det katalogartade intrycket gör knappast läs-
ningen av texterna till en upplevelse. I så måtto har Viktoria förmodligen
inte haft någon annan mottagare än Vanja i åtanke – hon skulle visa att hon
presterat en personbeskrivning.  Viktorias skrivande av denna uppgift stäm-
mer närmast överens med det Berge (1988) benämner en strategisk hand-
ling; hon fullgör en uppgift som läraren har tilldelat henne genom att följa
uppgiftsbladen och utan att själv lägga till något i övrigt.
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5.1.1.3 Stil
Viktorias stil är beskrivande. Texten är mycket informationstät och kon-
centrerad genom att ny information av likartad dignitet ges i varje mening
(jfr de korta ledfamiljerna i strukturanalysen). Viktorias två versioner av
personbeskrivningen är båda korta, och på ordnivån liknar de varandra i
de flesta avseenden. Viktoria väljer ofta att upprepa ord framför att variera.
Orden Viktor/s, han/s, är och har används ofta vilket givetvis påverkar ord-
variationen. I texten finns många substantiv; flertalet av dem finns angivna
på uppgiftsbladen. De övriga substantiven i textversionerna används av
Viktoria för att ge den beskrivning som efterfrågas. Många av substantiven
gäller olika delar av ansiktet, och de övriga beskriver kroppen, kläder och
Viktors stora intresse. Endast några få substantiv är sammansatta, t.ex.
ansiktsuttryck, kroppsbyggnad, leverfläckar. Naturligt nog finns även en
hög andel adjektiv i beskrivningen; de flesta av dem har hon funnit på upp-
giftsbladen. I motsats till användningen av substantiv finns få verb. De spe-
lar en underordnad roll i båda textversionerna och representeras främst av
olika former av statiska verb som ha, vara och heta. Det finns få övriga verb
och endast ett är dynamiskt, åka. Skrivtipsen leder snarast eleverna till en
beskrivning av hur någon är eller vad han har, inte till vad han gör. Viktori-
as stil visar alltså även den spår av uppgiftens skrivna formulering.

Stilen kan också karaktäriseras som enkel. De syntaktiska meningarna i
båda versionerna har mycket korta och likartade fundament, ofta endast
ett ord, och texterna är högertyngda. Detta är ett tecken på en talspråks-
nära stil. De många substantiven skulle kunna medföra att texten upplevs
som tung. Så är dock inte fallet p.g.a. den enkla meningsbyggnaden. Såväl
de grafiska som syntaktiska meningarna är mycket korta i båda versio-
nerna. Viktoria har valt att i version 1 ge varje aspekt i beskrivningen en
egen mening, t.ex.: ”Viktors näsa är normal.” ”Hakan är lite rund men
ändå smal.” I den andra versionen har Viktoria med hjälp av konjunktioner
förlängt meningarna, t.ex. ”Han har ljusbrunt hår.” i version 1 blir i ver-
sion 2 ”Håret är ljusbrunt och räcker till nacken.” Detta bidrar till att öka
den grafiska meningslängden men ger också ett talspråkligt intryck. Två
prepositionsfraser finns i båda versionerna: ”med lite tjocka kinder” och
”med en gnutta rött” som ger ytterligare information.  I båda versionerna
används nästan genomgående huvudsatser som inte kopplas samman, vil-
ket även det ger intryck av en enkel stil. Ett tydligt bevis på detta förhål-
lande är att en syntaktisk mening ofta motsvarar en grafisk mening.

Inte i någon av de övriga texter jag analyserar i kapitel 5 är bisats-
frekvensen så låg som i Viktorias personbeskrivning. Detta förstärker in-
trycket av en enkel text. En att-bisats finns i version 1: ”Hans kännetecken
är att han ofta åker inlines och bär keps.” I version 2 finns att-bisatsen kvar
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men kännetecknen är förändrade: ”Hans kännetecken är att han har några
leverfläckar på höger kind.” Viktoria har även använt två inskjutna relativa
bisatser i version 1: ”som han har”. Dessa något störande bisatser har för-
svunnit i version 2. I övrigt är satserna samordnade.  I den andra versionen
har även en satsradning tillkommit i näst sista meningen där hon ger en
orientering om vilka Viktors intressen är. Satsradningen har således den
textuella funktionen att ge en upplysning om Viktor.

Sammanfattningsvis kan sägas att man som läsare knappast fångas av
Viktorias beskrivning av Viktor; snarare ger den ett ”uppgiftslösarintryck”.
Till detta bidrar bristen på varierad meningsbyggnad och på medvetna re-
toriska grepp. Det objektiva konstaterandet av fakta angående Viktors per-
son medför att stilen känns monologisk, neutral och tämligen formell, i
synnerhet i version 2. Endast ordet gnutta antyder en informell nyans. Som
läsare får man ändå en positiv bild av Viktor.

5.1.1.4 Respons
Någon skriven respons finns inte på någon av versionerna. Däremot gav
Vanja och den extra läraren muntlig respons under tiden eleverna skrev.
Den kunde gälla innehållet, strukturen eller språkliga frågor. Vanja satte
inte betyg på denna uppgift.

Viktorias utformning av textens version 2 har sannolikt påverkats av den
respons lärarna gav under skrivandets gång. Den andra versionen upplevs
som mera genomarbetad men kanske mindre personlig.

De i det förra avsnittet nämnda inskjutna relativa bisatserna finns inte
kvar i den andra textversionen, men den ena bisatsen har ersatts av en sats-
fläta: ”Normala och vita tänder har han.” Viktors kännetecken är enligt
version 1 att han åker inlines och bär keps. Ordet kännetecken har i version
2 ersatts av intressen medan kännetecknen blivit ”några leverfläckar på
höger kind”. Den icke korrekta meningen ”Intressena är demsamma” har
försvunnit. Denna förändring har dock lett till en ny inkonsekvens: att bära
keps kan knappast vara ett intresse utan är snarare ett kännetecken. Två
uppgifter som ges i den första versionen – Viktors ålder och hans gångstil –
är helt borttagna i den andra versionen. Ett rimligt antagande är att läraren
påpekat t.ex. de störande upprepningarna, vilket lett till att Viktoria för-
sökt variera sig mera.

I stort kan man säga att de flesta förändringar Viktoria vidtagit inför
skrivandet av version 2 har medfört att texten fått mera flyt och upplevs
mera sammanhängande. Meningarna har blivit något längre även om
meningsbyggnaden fortfarande är enformig. Viktorias bearbetning har alltså
förbättrat texten men har också lett till andra svårigheter, t.ex. satsradningen
i näst sista meningen.
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5.1.2 Viktorias text Boken om mig
Viktorias text Boken om mig utgör mitt andra exempel. Skrivuppgiften
Boken om mig ges i mitten av höstterminen i år 8 och undervisningen i
detta moment omfattar sex lektioner à 50–70 minuter under totalt fyra
veckor.

5.1.2.1 Undervisningen kring Viktorias Boken om mig
Den första lektionen av detta moment inleds med att Vanja skriver medde-
landen på tavlan om vad klassen skall arbeta med i övriga ämnen under
veckan. Detta är en del av det ansvar Vanja har som klassens mentor. Först
därefter påbörjas undervisningen i momentet Boken om mig. Jag kommer
att i möjligaste mån följa Viktoria under hela momentet, men då hon ofta
är en tystlåten elev som lugnt gör sitt bästa i utförandet av olika uppgifter
tar hon mycket litet muntligt utrymme under de sex lektionerna. För att ge
en rättvisande bild av de olika skeendena har jag därför valt att också snud-
da vid andra elevers yttranden.

I Introduktion – uppgiftsorientering

Eleven Lena får i uppgift att dela ut nya skrivböcker till klassen. Vanja
säger att de nu skall arbeta med en skrivuppgift under de närmaste veckor-
na – de skall skriva en bok om sig själva:

På framsidan av boken ska ni skriva Boken om mig (skriver rubriken på
tavlan). Den ska handla bara om er. Ni har två veckor på er att börja skriva.
Måndagen den 27/9 tar jag in era kladdar och ger respons. Jag talar om vad
som är bra, ger tips etc. så att ni kan skriva om. Ni får ytterligare två veckor
på er. Ni måste prata med era föräldrar om vissa uppgifter från t.ex. er
barndom. Be dom läsa det ni skrivit. Låt kamrater läsa. Dom kan titta på
språk, innehåll, ge tips… Ni kan gärna illustrera med bilder. Tänk att ni ska
spara boken och ta fram den om 10–15 år. Ni kan skriva rent för hand eller
på dator med typsnitt 12.

Före betygskonferensen vecka 43 ska ni ha gjort en stor läsuppgift, den
har ni redan klarat av, och en stor skrivuppgift, det är Boken om mig. Det är
viktigt att ni verkligen bearbetar er text. Ni måste ha en framsida på boken.
Ni får ett hårt papper och ni ska ha hård baksida för att skydda boken. Ni
får ”jungfruben” att sätta ihop bladen med. Försök att ge tips till varandra.

Muhammed undrar om det skall vara mycket text och Vanja svarar: ”Du
har fyra veckor på dig, då blir det mycket.” Vanja inleder alltså uppgifts-
orienteringen med en lång monolog där hon anger ramarna för uppgiften,
vilket är ett vanligt lärarbeteende då en uppgift introduceras. Hon ger elever-
na information om exempelvis rubriken, som även skrivs på tavlan, om
tidsperspektivet och om tillvägagångssättet. Dessa delar av uppgiftsoriente-
ringen tillhör främst det reglerande registret. Betecknande för en uppgifts-
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orientering är frånvaron av negationer. Inte heller Vanja använder några
sådana.

Typiska drag för det reglerande registret förekommer. Det personliga
pronomen som används mest är ni, medan vi inte är representerat över
huvud taget. Tillsammans med hjälpverben ska och måste ger detta en tyd-
lig bild av lärarens styrning. Inget förhandlingsutrymme finns för eleverna,
även om Vanja också använder sig av det modala hjälpverbet kan några
gånger, vilket öppnar en möjlighet till inflytande över genomförandet av
uppgiften. Exakta datum för inlämning av den första respektive andra
textversionen ges, och Vanja tydliggör vilket beteende hon förväntar sig.

Muhammeds fråga om det ska vara mycket text får illustrera en del av
skrivandet som ges stort fokus under lektionernas gång, nämligen mängden
text och tidsramarna. Redan i denna inledande fas av arbetet nämner Vanja
också det faktum att eleverna för första gången skall få betyg i slutet av
terminen. Även ordet betyg kommer att upprepas ofta under de veckor
denna skrivuppgift genomförs.

Introduktion – uppgiftsspecifikation

I anslutning till introduktionen av uppgiften delar Vanja ut skrivna instruk-
tioner där det på den första sidan ges ramar för uppgiften (se nedan) medan
de övriga två sidorna innehåller rubriker på obligatoriska kapitel respekti-
ve frivilliga kapitel (se bilaga 1). Dessa skrivna instruktioner utgör inled-
ningen av uppgiftsspecifikationen. Instruktionens första sida lyder:

Boken om mig

• Boken ska handla om dig själv.

• Boken ska innehålla minst tio kapitel. Förslag på kapitel nedan. Vissa
kapitel är obligatoriska (de ska finnas med). Bland annat ska en
person i din närhet t ex. någon i familjen eller en kamrat skriva ett
kapitel om dig. Andra kapitel väljer du själv. Du får även hitta på egna
rubriker att skriva om.

• Skriv kapitlen i den ordning du själv känner för.

• Läs upp det du har skrivit för några kamrater innan du bearbetar i
innehåll och språk.

• Utkast ska lämnas in till Vanja för respons den 27/9. Dessa lämnas
sedan tillbaka 28/9 för bearbetning.

• Illustrera gärna med bilder.

• Du får välja själv om du vill skriva rent din bok för hand eller med
hjälp av dator. Om du skriver rent på datorn ska du använda typsnitt
12.
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• För att bli godkänd krävs att du:

• Har en bok som innehåller minst 10 kapitel.

• Har lämnat in utkast för respons måndag 27/9 och att du använt dig
av den respons du har fått.

• Lämnat in boken färdig och klar fredag 8/10.

• Att du har bearbetat din text så bra du kan och verkligen är nöjd med
det du har skrivit.

• Har en framsida på boken där det framkommer vem det är som har
skrivit, vilken klass samt årtal. Du ska även hitta på ett bra namn på
din bok.

• Att du låtit andra läsa vad du har skrivit.

/Vanja

De skrivna instruktionerna ger tydliga ramar för uppgiften, och tillsam-
mans med Vanjas muntliga genomgång har introduktionen givit eleverna
en klar bild av vad som förväntas av dem. Vissa punkter i instruktionen är
tvingande, vilket dels visar sig i användningen av modala hjälpverbet ska,
dels i kraven för betyget godkänd. Elevens inflytande gäller innehållet i ka-
pitel 2, val av frivilliga kapitel, egna rubriker, kapitlens ordningsföljd, even-
tuell illustration och renskrivningssättet. Vid genomgången av ämnena för
de olika kapitlen hänvisar Vanja i samband med ämnet ”Hur jag ser ut” till
den personbeskrivning som klassen arbetade med i slutet av vårterminen i
år 7.

Att tidsaspekten får stor betydelse framgår både av själva instruktionen
och av betygskraven. För att bli godkänd måste eleven lämna in såväl den
första textversionen som slutversionen på exakta datum. Också kvantiteten
är av vikt: ”Boken ska innehålla minst tio kapitel”, vilket också framhålls i
ett av betygskriterierna. Viss hänsyn till den individuella förmågan tas i
formuleringen i betygskravet ”Att du har bearbetat din text så bra du kan
och verkligen är nöjd med det du har skrivit”. Detta är den enda formule-
ring som berör textens kvalitet, medan exempelvis aspekten kvantitet ges
större utrymme, vilket följande avsnitt visar där Vanja går igenom de obli-
gatoriska uppgifterna:

Ni ska försöka så mycket ni bara kan. Välj frivilliga kapitel där ni har något
att säga. Nån som har frågor?  Det är inte tävling. Det gäller inte att bli klar
så fort som möjligt. För betyget G ska ni skriva tio kapitel. Hur mycket du
berättar är avgörande. Om du berättar mycket om dig själv så blir det VG.
Hur du tar emot responsen vägs också in. Att strunta i responsen är nega-
tivt. Det är alltså fyra veckors ensamt jobb. Jag kommer inte att gå runt och
titta vad ni gör. Tro inte att det är bra för att ni blir klara efter en vecka. Det
är viktigt att det är välskrivet.
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Ville undrar om ett kapitel är lika med en sida och får till svar att det får
han själv bestämma. Vanjas uppmaning att eleverna ska försöka så mycket
de kan bör förmodligen uppfattas som att det gäller för dem att arbeta hårt,
men möjligen kan den också uppfattas som en variant av den flera gånger
återkommande uppmaningen att skriva så mycket de kan. ”Hur mycket du
berättar är avgörande” och ”Om du berättar mycket om dig själv så blir det
VG”, säger Vanja. För att förstå dessa formuleringar relaterar jag dem till
andra skrivsituationer då flera av eleverna, främst pojkarna, endast produ-
cerat mycket korta texter. Detta kan vara en del av förklaringen till att
Vanja så hårt fokuserar på textmängden som avgörande för betyget. Även
Villes fråga rör denna aspekt, liksom tidigare Mohammeds. Likaså har en
del elever tidigare endast sparsamt använt sig av Vanjas respons, vilket för-
anleder Vanja att poängtera vikten av att utnyttja den för att förbättra tex-
ten. Först i den sista korta meningen påpekar Vanja att det är viktigt att det
är välskrivet. Denna formulering är tvetydig mot bakgrund av att många
elever uppfattar ”välskrivet” som om det gäller handstilen. Detta har fram-
kommit i mina intervjuer med elever i såväl år 7 som 8.

I den avslutande delen av uppgiftsspecifikationen använder Vanja flera
negationer för att tydliggöra vad som inte är önskvärt beteende: ”Leo, du
sover inte här”, ”Det är inte tävling”, ”Det gäller inte att bli klar så fort
som möjligt”. Användningen av det reglerande registret är här tydligt. Vanja
klargör också sin roll i detta avsnitt: ”Jag kommer inte att gå runt och titta
vad ni gör.” Denna formulering tillsammans med användningen av prono-
mina du/ni och utelämnandet av pronomenet vi tyder på att eleverna för-
väntas ta ett stort eget ansvar för genomförandet av uppgiften. Den tydli-
gaste indikationen på detta är givetvis formuleringen: ”Det är fyra veckors
ensamt jobb.” Under de fyra följande veckorna finns dock Vanja hela tiden
bland eleverna – diskuterande, stöttande, uppmanande, åthutande och upp-
muntrande.

Längre fram i introduktionen berättar Vanja att hon har ett smeknamn.
När hon var liten sa hennes föräldrar Vanja om de var arga på henne, an-
nars använde de smeknamnet. Eleverna hakar på, och för en kort stund
utspinner sig ett samtal kring smeknamn. Det är märkbart hur stämningen
i klassrummet förändras när Vanja blir mer personlig. Detta lilla samtal är
det enda tillfälle under introduktionen då eleverna får tillfälle att beröra
innehållet i den uppgift de förväntas skriva. Skrivsituationen verkar att inte
ha förankrats mentalt hos eleverna, vilket Muhammeds korta kommentar,
”Ska vi börja nu? Jag är så oförberedd”, tyder på.
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Introduktion – själva igångsättandet

När det är 40 minuter kvar av lektionen inleds den fas jag benämner själva
igångsättandet, och den fortsätter även under hela följande lektion fyra
dagar senare. Inledningsvis lägrar sig en tystnad över klassrummet, men
sedan utbryter småprat. Flera elever har svårt att komma igång, t.ex. Vik-
tor: ”Var ska vi börja?” Vanja svarar att han själv kan bestämma detta och
ger även förslag till möjligt första ämne. Inom de i övrigt strikta ramarna
verkar en del elever ha svårt att hantera den valfrihet som det trots allt finns
utrymme för. Även Erik hör till dem och frågar en klasskamrat: ”Hur ska
man börja?”

Eleverna upptäcker att de saknar olika uppgifter om sig själva, framför
allt om sina namn, då de flesta av dem börjar med den första obligatoriska
uppgiften ”Mitt namn”. De vet inte när de har namnsdag eller vad deras
namn betyder. Madeleine har ringt sin mamma för att få veta något om
namnet. Det enda exemplaret av Förnamn i Sverige som finns i klassrum-
met används flitigt och skickas smidigt mellan eleverna. Vanja går runt och
pratar med dem om deras namn. Eleverna berättar gärna. Vanja frågar vad
några skulle ha hetat om de varit av det andra könet. Leo skulle ha hetat
Sara.

Viktor frågar om ”allt ska sitta ihop”. Vanja redogör för när man kan ha
nytt stycke, ett moment som behandlats under år 7, men som fortfarande
vållar vissa elever problem. Eleverna samlar fakta, och Vanja uppmanar
dem som inte vet sin vikt och längd att gå till skolsköterskan. Fem elever
springer iväg omedelbart. Tre flickor försvinner in i angränsande rum för
att skaffa fakta via dator. Viktoria behöver hjälp att komma vidare: ”Nu
har jag skrivit men det blev inte så mycket.” Vanja ger henne rådet att
fortsätta med en annan uppgift och sedan gå tillbaka när hon kommer på
mer att skriva om.

Vanja rör sig runt och småpratar hela tiden, svarar på frågor, uppmanar
till tystnad och till skrivande. Elever som har svårigheter att komma igång
ställer Vanja frågor till för att försöka styra in deras tänkande mot en fram-
komlig väg. Hon står vid Sebastian som inte skrivit något när tio minuter
återstår. Vanja ger förslag: ”Jag är Sebastian och är si och så gammal.”
Sebastian verkar inte inspirerad. När bara några minuter återstår av lektio-
nen sitter han fortfarande och tittar. Eleverna är osäkra på vad som kan
anses vara ett adekvat innehåll, och Viktoria undrar om hon kan skriva att
man har hål i öronen.

Viktoria berättar något för Vanja om sin pappa. Uppgiften väcker många
frågor, ibland av familjekaraktär, som hos Viktoria, eller om framtida yrkes-
karriär, som hos Leo: ”Jag ska ha ett sånt där jobb där jag kan jobba svart.”
Vanja resonerar med honom om att han då inte får pension och målar upp
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en scen att han blir kär när han är 65. Hon frågar om han skall leva på den
han har kär då.

Den andra lektionen inleder Vanja med att dela ut inbjudan till ut-
vecklingssamtal, som eleverna uppmanas lämna till föräldrarna, och infor-
mation om de betygskonferenser som skall hållas i mitten av terminen. Efter
en påminnelse om att eleverna skall skriva i loggboken i slutet av lektionen
fortsätter eleverna arbetet med Boken om mig. I uppgiften ”Jag som litet
barn” nämns som förslag till innehåll bl.a. ”förlossningsminnen”, vilket
föranleder en elev att fråga vad som förväntas. En annan elev säger: ”Kan
man väga 7 kilo då man föds?” Uppgifter i Förnamn i Sverige ger anledning
till skratt och ett par av eleverna ägnar större delen av lektionen åt att läsa
om olika namn. Vissa elever diskuterar innehåll, medan andra koncentrerar
sig på vässandet av pennor. Samtliga flickor har kommit igång med sitt
skrivande, något som inte gäller pojkarna som samtalar oavbrutet, ibland
om ämnena, ibland om för skrivandet helt ovidkommande angelägenheter.
Trots det ägnar de två närvarande lärarna (en manlig lärare har ”en timme
över” som han brukar tillbringa i denna klass) mycket uppmärksamhet åt
flickornas skrivande. Vanja uppmanar vid flera tillfällen pojkarna att hålla
tyst, att ”mota bort latmasken” och skriva, men dessa maningar har endast
kortvarig effekt. När loggboksskrivandet tar vid har flera pojkar fortfarande
inte presterat mer än ett par rader.

Denna del av introduktionen av momentet präglas av dialog lärare–elev,
till skillnad från uppgiftsorienteringen där lärarmonologen dominerade.
Eleverna har många frågor kring skrivandet, dels vad gäller textmängden,
dels vad som anses vara ett möjligt innehåll. Vanja sade tidigare att det var
fyra veckors ensamt jobb som väntade, men under denna fas av introduk-
tionen försöker hon att inspirera eleverna och snabbt styra in deras tankar
på skrivuppgiften. Tyvärr lyckas det inte alltid. Exempelvis Sebastian har,
som ovan konstaterats, när den första lektionen är slut inte formulerat en
enda rad. Till skillnad från många av de övriga eleverna verkar han inte
engagerad av uppgiften. Stämningen är god, och en del humoristiska repli-
ker yttras också, t.ex. dem om Leos svartjobb. Den andra lektionen verkar
eleverna, eller kanske snarare pojkarna, inte inspirerade i samma utsträck-
ning som den första, och Vanjas användning av det reglerande registret
tilltar. I detta skede äger även en ständigt pågående interaktion mellan lä-
rare och elev rum, till stor del styrd av endera elevernas uppförande eller
deras frågor rörande utförandet av uppgiften.

Introduktionen har i stort etablerat ramar för uppgiften, för sättet att
arbeta och för utvärderingen av elevernas skrivna text. Tydliga mål har
satts upp genom användandet av båda registren. Det reglerande registret är
ständigt närvarande i de ramar som ges för uppgiften men även exempelvis
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i elevernas osäkerhet om vad som är tillåtet att skriva och om förväntning-
arna på  dem. Det instruerande registret används exempelvis då Vanja upp-
manar Viktoria att gå vidare till en ny uppgift när inspirationen tryter och
återvända till den första när hon fått mera stoff. Därmed hjälper hon Vikto-
ria att hitta strategier för sitt skrivande. Viktiga ord och fakta slås upp,
prövas och diskuteras. De gäller namnens betydelse, namnsdagar, möjlig
födelsevikt o.s.v. Eleverna utökar därmed mängden begrepp rörande sina
egna liv i samband med skrivandet. Språkanvändningen, växlingen mellan
monolog och dialog samt användningen av eller frånvaron av negationer är
tecken på de olika skedena i undervisningen. Trots dialogen finns dock
mycket litet utrymme för förhandling mellan lärare och elev. Dialogen sker
således på Vanjas villkor, och hon har i samband med introduktionen inte
givit eleverna något tillfälle att utöva inflytande över uppgiften som sådan
eller hur den skall genomföras.

II. Skrivande – samarbete

Stadiet ”Skrivande – samarbete” omfattar tre lektioner, d.v.s. halva tiden
för uppgiften. Förutom själva aktiviteten skrivande kan fem ord sägas ka-
raktärisera och sammanfatta denna del av undervisningen: textmängd, tid,
respons, dator och betyg (i olika sammansättningar).

Vanja påminner på nytt om datum för inlämning av den första versio-
nen. Hon säger exempelvis till klassen i slutet av den andra av dessa tre
”mittenlektioner”: ”Det är viktigt att ni lämnar in på måndag om ni vill bli
godkända, men ni behöver inte skriva klart tills dess.” Även kvantiteten
betonas liksom tidigare då Vanja uppmanar: ”Tro inte att det räcker med
några rader, ju mer desto bättre.” Här förknippas inlämning i tid och kvan-
titet med godkänt betyg, medan textens kvalitet inte nämns. Vanja visar
dock intresse för elevernas prestationer då hon i slutet av två av de tre
”mittenlektionerna” i helklass frågar samtliga vad de skrivit och hur skri-
vandet fortskrider.

Innan texterna lämnas in för respons ger Vanja skrivtips: ”Om ni skriver
’jag tycker om choklad’, tala då om vilken sorts choklad du gillar och var-
för.” Den näst sista lektionen före Vanjas respons delas eleverna in i grup-
per; var och en skall i gruppen läsa sin text högt för de övriga: ”Sätt er i
grupperna och läs upp vad ni skrivit. Ge varandra tips!” Alla elever utom
två, som stannar i klassrummet, placeras i grupprum. Viktoria, som har ont
om tid sedan hon varit frånvarande två lektioner, sitter redan vid datorn
och skriver då jag kommer till hennes responsgrupp. Hon visar tydligt att
hon vill få fortsätta sitt skrivande i fred. I den mån hon alls hunnit delta i
något responsarbete i grupp var det under mycket kort tid, varför detta
moment knappast kan anses vara fullgjort av Viktoria. Jag besöker i stället
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en annan responsgrupp bestående av en flicka och två pojkar. Flickan har
skrivit alla kapitel utom ett, en av pojkarna har glömt sin text hemma, och
den andre säger att han inte vill läsa upp något för de övriga. Endast flickan
läser ur sin text och väljer då den del som hennes mamma skrivit. Resultatet
blir att ingen får höra något av vad de andra skrivit, och även tipsen uteblir.
Det sist nämnda kriteriet för betyget godkänd: ”Att du låtit andra läsa vad
du har skrivit” är därmed inte uppfyllt, och blir det inte heller längre fram
då ingen ytterligare tid för uppläsning av det skrivna ges. Om eleverna läser
för varandra utanför lektionstid kan Vanja inte ha kontroll över. Innan jag
lämnar gruppen frågar jag om de blivit inspirerade av uppgiften och efter
att jag förklarat innebörden av ordet ”inspirera” svarar flickan att uppgif-
ten är ”jätterolig”, medan pojkarna finner den trist.

När Vanja lämnar responsen på elevernas texter i första version säger
hon:

Jag har ställt frågor och gett exempel på vad ni kan skriva mer om. Tänk på
styckeindelning. Nytt stycke ska ni ha då ni kommer in på något nytt. Jag
har rättat stavning och strukit under ord som är felstavade. Vissa av er har
fått mycket information av era föräldrar, andra mindre. Det är upp till er att
avgöra hur mycket ni vill använda. Typsnitt 12 ska användas av er som
skriver på dator och använd samma stil i alla sidor. Rubrik kan ni eventuellt
skriva med fetstil och större. De som skriver rent för hand skall lägga ran-
digt papper under skrivmaskinspapper för att få raka rader. Byt sida vid
varje nytt kapitel. Välj själv om ni vill sätta in bilder. Jag har under varje
kapitel gett respons och en sammanfattande respons i slutet.

Förutom ren formalia betonar Vanja styckeindelning och stavning då hon
informerar klassen om sin respons. Innehållsligt nämns informationen
eleverna fått av föräldrarna medan elevernas egna bidrag förbigås med tyst-
nad.

Betyg är ett återkommande samtalsämne. Vanja nämner i slutet av en
lektion betygskonferenserna som snart skall äga rum. Som jag uppfattar
det försöker Vanja här använda betygen som såväl morot som piska, något
vissa elever verkar att genomskåda.

Flera av pojkarna har ännu inte internaliserat det uppförande Vanja för-
väntar sig av dem. Det reglerande registret fokuseras kring påpekanden om
detta och kring tid, dator och betyg. Det instruerande registret berör främst
responsen och skrivandet. Dialogen mellan lärare och elev har fortsatt och
behandlar, förutom rena innehållsfrågor, de ovan nämna aspekterna. Hu-
vudrollen har dock eleverna i detta avsnitt, och en hel del av samtalet mel-
lan eleverna, även mellan de motsträviga pojkarna, rör innehålls- och
utförandefrågor.
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III. Avslutning av uppgiften

Liksom vid flera tidigare tillfällen går Vanja igenom användningen av nytt
stycke och skriver tecknet för nytt stycke, //, på tavlan samtidigt som hon
uppmanar eleverna att fylla raderna. Lektionen ägnas åt att slutföra upp-
giften, och Vanja påminner om att de som inte blir klara på lektionstid
måste skriva hemma då slutversionen skall lämnas in om en knapp vecka.
Det visar sig senare att inte alla elever hinner slutföra uppgiften inom den
givna tidsramen, men de får ändå betyg. Till dem hör Viktoria.

Vanja betonar också att arbetet på lektionerna påverkar betyget, liksom
hur de hanterar responsen. Hon förklarar varför betygsvarningar ges:

Varningar går ut på tisdag. Genom varningarna får man tid att skärpa till
sig. Man får veta vad man ska rikta in sig på. Jag får varningar från alla
lärare ni har. Sånt tar jag upp med era föräldrar. Men om ni jobbar på behö-
ver ingen av er få en varning. Arbetsinsatsen på lektionerna är jätteviktig.
Alla har det inte lika lätt och vissa måste ta hjälp av t.ex. specialläraren.

Även en av loggfrågorna berör betygsvarningarna: ”Tror du att du kommer
att få några betygsvarningar? I så fall, i vilket ämne och varför då?” Vanjas
avsikt är förmodligen att eleverna skall reflektera över sin arbetsinsats un-
der de tre terminer som utgör grund för betygssättningen. Under fyra av de
sex lektionerna berörs betygen, inte endast på uppgiften Boken om mig
utan också terminsbetygen. Detta medför att uppmärksamhet ägnas åt en
aspekt som de facto ligger utanför det innehåll, de ramar och mål som satts
upp för uppgiften Boken om mig, men som ingår i Vanjas mentorsroll.

Det reglerande registret får sammanfattningsvis stort fokus i samband
med skrivandet av uppgiften och kan exemplifieras av de fem ord jag kon-
staterar ofta återkommer under lektionerna, nämligen textmängd, tid, da-
tor, respons och betyg. Vanjas muntliga skrivråd och den skriftliga respons
som rör skrivandet i sig, och inte de givna ramarna, är delar av det instru-
erande registret.

Eftersom inte alla elever lämnar in sin text det datum som Vanja angivit
sker inte heller återlämnandet vid ett gemensamt tillfälle. Den sjätte lektio-
nen blir därför den sista som ägnas åt Boken om mig, vilket medför att
ingen avrundning av momentet görs. Vanjas responsblad som lämnas till
eleverna tillsammans med den renskrivna versionen får avsluta detta skriv-
moment.

5.1.2.2 Struktur
Den tid eleverna fick för mental förberedelse inför skrivandet var, som jag
ovan konstaterat, mycket kort, i princip endast den tid det tog för Vanja att
beskriva uppgiften. I uppgiftsinstruktionerna (bilaga 1) ställdes dock frå-
gor eller gavs tips som kunde ge eleverna viss vägledning om vad de olika
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kapitlen skulle kunna innehålla. I min analys ingår nio av de elva kapitel
Viktoria skrev; hon skrev således ett kapitel utöver det antal Vanja krävde.
Av anonymitetsskäl har jag uteslutit två obligatoriska kapitel, ”Min lev-
nadstecknare och jag” samt ”Jag och min familj”, och även genomgående
använt fingerade namn för de namn som nämns i texterna, alla dock med
samma antal bokstäver som de namn Viktoria använt. Jag har valt att be-
handla de nio kapitlen som en enda text beroende dels på att varje kapitel
är kort, dels på att kapitlen tillsammans bildar en helhet – en bok. Av ut-
rymmesskäl presenterar jag här nedan endast tre kapitel, nämligen dem jag
oftast kommenterar eller på andra sätt hänvisar till i min analys. Samtliga
nio kapitel återfinns dock i bilaga 2.

Kap. 4 Jag och dans! Version 1

Jag gick i dans och det bettyde mycket för mig. Alla mina kompisar där och
dansläraren var så snälla. Och nu ska dansen sluta för att min danslärare
Bodil ska flytta till Estland. Det är så sorgligt och vi alla som haft så kul
ihop Nu åker hon men hon kommer tillbaka nån gång får vi ju hoppas men
hon kommer att komma hem vid olika högtider tacka gud för det. Men vi
hade dansen tillsammans med en kör så att vi sjöng också när vi uppträdde
vi var nyss i Estland och uppträdde det var jättekul. Vi var där i fyra dagar
och nu tar allt slut (snyft). Men vi ska börja en musik-teater-grupp och sen
ska vi uppträda på alla skolor i stan med teater musikalen ”Nu räcker det”
den är egentligen dansk men vi ska göra den på svenska sen kanske vi ska
åka till Estland igen och uppträda musikal-teatern

Lärarens kommentar: Berätta mer om vad ni gjorde i Estland. Vem är det
som håller i den här musicalgruppen? Hur ofta dansade du?

Jag och dans! Version 2

Jag gick i dans och det betydde mycket för mig. Alla mina kompisar där och
dansläraren var så snälla. Jag dansade två gånger i veckan. Och nu så ska
dansen sluta för att min danslärare Bodil ska flytta utomlands till Estland.
Det här kommer så plötsligt och är så sorgligt och vi alla som har haft så kul
ihop! Nu åker hon men hon kanske kommer hem någon gång vid högtider
och sånt får vi hoppas.

Vi hade dansen tillsammans med en kör så att vi sjöng också när vi  upp-
trädde. Vi var för ett tag sen i Estland det var verkligen jättekul. Vi bodde i
Moisakula i Estland på en skola eller en sorts gård. Där uppträdde vi två
föreställningar på en skola och sen för några ungdomar och till sist på bå-
ten. Vi var där i fyra dagar och nu tar allting slut. Det är så tråkigt!

Men nu har vi börjat en musikal-teater-grupp och vi ska uppträda den för
alla skolor i stan. Det är Klara Karlsson, min danslärares mamma som håller
i musikal-teater-gruppen och kyrkan.
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Kap. 7 Jag och skolan. Version 1

Jag tycker att skolan är tråkig men det är ju bra egentligen för man lär ju sig
mycket. Mina favoritämnen är musik och hk ibland också engelska. Jag
gillar inte skolan för att man måste alltid vakna upp så tidigt och man är
alltid jätte trött när man kommer hem och vissa ämnen är tråkiga. En bra
skola för mig ska vara ren, inget klotter och sånt. Sen ska ingen bli mobbad;
alla ska vara snälla mot varandra och vara vänner. Jag går i skolan för att
det är bra och man lär sig. Om jag inte skulle lära mig nått så skulle jag inte
gå i skolan. Det var det!

Lärarens kommentar: Vad är hk? Vad gör ni då? Vad ska du ha för använd-
ning av det du lär dig i skolan?

Jag och skolan! Version 2

Jag tycker att skolan är rolig ibland och tråkig ibland. Men skolan är ju bra
egentligen men jag absolut hatar att gå upp på mornarna. Jag gillar inte att
vi börjar så tidigt man borde inte göra det tycker jag.

Mina favorit ämnen är engelska för att det är så lätt ibland och då så blir
det kul  och sen kommer musik men det är tråkigt att vi inte har det i 8:an
för det är verkligen jättekul och sen kommer hemkunskap det är jättekul
och laga mat och sånt tycker jag. Men vissa ämnen är ju bara för tråkiga
men jag nämner inte vilka det får ni nog ta och lista ut själv.

Nästan alltid när jag kommer hem  från skolan så är jag trött. Och då blir
jag automatiskt grinig och sånt. Men sånt är livet.

En bra skola för mig ska vara ren, inget klotter och ha bra personal och
bra läromedel sen ska ingen bli mobbad och alla ska vara snälla mot varan-
dra och vara vänner.

Jag går i skolan för att lära mig och det som jag lär mig ska jag ha hjälp
utav sen när jag börjar gymnasiet. Om jag inte skulle lära mig något så
skulle jag väl inte gå i skolan. Det är bra att man har skolan annars så skulle
man inte nå sitt mål eller vart man vill komma i livet.

Kap. 9 Min framtid! Version 1

Jag vet inte alls vad jag vill bli när jag blir stor men jag vill bli nåt som har
med ungdomar eller barn eller dansare göra. Min pappa vill att jag ska bli
kock och komma hem till han när han är gammal och laga mat hehe men
det återstår att se. När jag blir stor vill jag ha två barn och en man. Barnen
vill jag att dem ska vara en pojke och en flicka och jag vill att flickan ska
heta Rebecka eller nått sånt men pojken vet jag inte det får min man be-
stämma. (ler) Jag vill vara rik när jag blir stor.

Lärarens kommentar: Varför vill du bli någonting som har med barn och
ungdomar att göra? Vad skulle du göra med pengarna om du var rik? Hur
vill du bo? I stan eller på landet?
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Min framtid! Version 2

Jag vet inte alls vad jag vill bli när jag blir stor men jag vill nog bli någonting
som har med ungdomar eller barn att göra för att jag vill göra deras röster
hörda att dem får lov att säga något. Eller så vill jag bli journalist. Det vill
jag bli för att jag tycker att det är nog roligt o skriva.

Min pappa vill att jag ska bli kock och att jag ska komma hem till han när
han blir gammal och laga mat hehe men det återstår att se.

När jag blir stor vill jag ha en man och två barn om inte fler. Barnen dem
vill jag att dem ska vara en pojke och en flicka och jag vill att flickan i så fall
ska heta Rebecka och pojken Johannes eller Kasper eller något sånt.

När jag blir stor då vill jag ha mycket pengar och bra jobb så att jag kan
köpa ett fint hus eller något. Men jag vill i alla fall ha pengar för då kan jag
göra vad som helst typ.

Jag vill helst bo i stan när jag blir stor bara för att det är så nära där kan
man hitta vad man behöver och så för att jag inte vill bo på landet usch jag
hatar dass!!

Som texttyp tillhör även Boken om mig kategorin ”egen produktion”. Tex-
ten kan närmast anses vara ett exempel på ett biografiskt eller existentiellt
skrivande; Viktoria dokumenterar sitt eget liv och sina egna tankar och
drömmar. Till skillnad mot personbeskrivningen är det inte troligt att den-
na texttyp utgör övning på en separat del som senare skall ingå i en större
helhet.

Utgångspunkten för Boken om mig är givetvis Viktoria. Dispositionen är
tematisk; varje kapitel har ett specifikt tema. Kapitlen följer inte den ord-
ningsföljd som de presenteras i på uppgiftsbladet. De sju obligatoriska ka-
pitlen behandlar namn, utseende, barndom, familj, framtid och musiksmak.
De fyra icke obligatoriska kapitel Viktoria valt behandlar skola, fritid, godis-
vanor och vad hon skulle förändra om hon var statsminister. Hon inleder
version 1 av ”boken” med tre obligatoriska kapitel om sitt utseende, sin
barndom och sitt namn. De följande fyra tillhör de valfria, och de avslu-
tande två kapitlen tillhör de obligatoriska och berör musiksmak och fram-
tid. Den andra versionen av boken har Viktoria disponerat på ett annor-
lunda sätt i jämförelse med den första; endast de två första kapitlen har
samma placering som i version 1. Det är alltså svårt att se vilken princip
som styrt Viktorias disposition (eller för den delen uppgiftsbladens), eller
vilka avgöranden som ligger bakom Viktorias förändrade disposition i ver-
sion 2. Dispositionen inom respektive kapitel visar sig i stort följa de frågor
som hör till varje uppgift, åtminstone i version 1. Ett exempel är uppgifts-
formuleringen till Viktorias kapitel 1 som lyder: ”Detta kapitel ska inne-
hålla fakta om dig som ’fysisk’ person: ålder, längd, hårfärg och andra spe-
ciella drag. Du ska även beskriva hur du går klädd. Det blir en sorts signa-
lement.” Just de omnämnda aspekterna ålder, längd och hårfärg nämner
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Viktoria i de två första meningarna i version 1. Längre fram i texten åter-
kommer hon till håret. I version 2 har alla uppgifter om håret samlats i ett
stycke i mitten av texten. Här tycks således uppgiftsformuleringen ha bi-
dragit till att Viktorias första version fick en oklar disposition. Till kapitlet
om fritiden, som Viktoria gett rubriken ”Jag och dans”, ställs endast två
frågor: Hur ser din fritid ut? Vad tycker du om att göra på fritiden? – två
frågor som överlämnar till författaren att avgöra vad som skall behandlas.
Detta kapitel ger Viktoria också ett innehåll som kontrasterar mot de övri-
gas.

För detta skrivande finns knappast något givet textmönster om man inte
ser en självbiografi som ett sådant. Sex av de obligatoriska kapitlen och
kapitlet om fritiden kan sägas vara rent biografiska, medan de övriga bi-
drar till att ge en helhetsbild av Viktoria som person. Till viss del kan säker-
ligen Ulf Starks bok Dårfinkar och dönickar, som jag anknöt till i avsnittet
om personbeskrivningen, fungera som ett textmönster, då de olika perso-
nerna där har tydliga profiler. Liksom i beskrivningen av Viktor finns det
mycket i texten Boken om mig som antyder att Viktoria uppfattat även
detta skrivande som en typisk skoluppgift. Viktoria besvarar exempelvis
uppgifternas frågor men ger inte så mycket information i övrigt.

Styckeindelningen förändras mycket mellan de två versionerna. I tabell 7
ger jag en översikt över antal stycken i respektive kapitel och version.

tabell 7. Antal stycken i respektive kapitel och version av Boken om mig

Version 1 Version 2

Kap. 1 1 7

Kap. 2 1 5

Kap. 3 2 3

Kap. 4 1 3

Kap. 5 1 3

Kap. 6 1 4

Kap. 7 1 5

Kap. 8 1 4

Kap. 9 1 5
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Alla kapitel är i version 1, med ett undantag, skrivna i ett stycke, medan
antalet stycken i version 2 ökat avsevärt; inget består av färre än tre styck-
en. I samtliga kapitel i version 2 finns ett eller flera stycken som utgörs av
endast en mening eller en rad. Visserligen har antalet ord ökat i den bearbe-
tade versionen och därmed påverkat styckeindelningen, men det är troligt
att även Vanjas skrivna respons medfört ändringar i Viktorias styckeindel-
ning, liksom de återkommande muntliga påpekandena från Vanja om vik-
ten av att använda nytt stycke ibland. Även  uppgiftsformuleringarna till de
olika kapitlen kan ha styrt styckeindelningen. Svaret på en fråga i uppgiften
utgör ofta grunden för ett stycke. Ett typiskt sådant exempel är kapitlet om
godis. Den första frågan i uppgiftsformuleringen är: ”Hur ser dina godisva-
nor ut?” Viktorias svar blir: ”Jag äter inte godis så jätte ofta men när jag
gör det så äter jag mycket” (Kapitel 6, version 2). Denna mening utgör även
det första stycket i texten.

Den centrala ledfamiljen i Boken om mig är Viktoria. De nio kapitel-
rubrikerna innehåller samtliga det personliga pronomenet jag eller det
possessiva min/mitt. Bindningstypen identitet dominerar referensbindningen
genom det återkommande jag och knyter ihop ”boken” till en helhet. Frek-
vensen är olika beroende på ämnet, men i version 2 av det första kapitlet
finns detta pronomen ymnigt representerat:

Jag heter Viktoria och jag är 13 år men jag fyller 14 år snart. Jag är ca 146
cm lång och är kort till växten. Jag klär mig oftast i jeans och någon lång-
ärmad tröja [...] Jag sminkar oftast mig [...] Jag har liten näsa [...] Jag har
kort brunt hår [...]

Texten har nio övriga ledfamiljer, nämligen: utseende, barn, namn, dans,
stadsminister, godis, skola, musik och framtid, d.v.s. de teman de nio kapit-
len omfattar. Varje kapitel innehåller flera referenter som sällan utvecklas,
d.v.s. varje aspekt behandlas kortfattat, och ett tydligt exempel ges i kapitel
7: ”Mina favoritämnen är engelska [...] och sen kommer musik  [...] och sen
kommer hemkunskap.” Hon utgår från det överordnade begreppet favorit-
ämnen för att sedan ange två underordnade begrepp. Viktoria använder
således korta tematiska ledfamiljer. Det finns ingen tematisk bindning mel-
lan kapitlen utöver referenten Viktoria, utan varje kapitel kan uppfattas
som separerat från de övriga. Ett tecken på detta är ju, som jag tidigare
konstaterat, svårigheten att se vilken dispositionsprincip som styrt kapit-
lens ordningsföljd. Exempel på den vanligt förekommande pronominaliser-
ingen finns i kapitel 3: ”Jag tycker att mitt namn passar mig och att det är
väl fint och jag skulle inte vilja heta något annat.” Boken om mig har en
stark personcentrering vilket kan leda till hög frekvens av pronominalise-
ring (jfr Nyström 2001:51). Modifierad upprepning förekommer även den
ett flertal gånger, men inte alls i samma utsträckning som de ovan nämnda
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bindningstyperna. Ett exempel finns i följande satser ur kapitel 4, version 2:
”Jag gick i dans... Jag dansade två gånger i veckan.” Även ett par exempel
på delidentitet finns, t.ex. i kapitel 3, version 1: ”Jag heter Viktoria Petra
Matilda Pettersson. Och det var min pappa som valde namnet Viktoria.”
Exempel på bindningstypen association finns i flera kapitel, bl.a. i kapitel
6, version 2: ”jag inte känner något godissug men det är väl en bra sak för
då slipper man få hål i tänderna ju”. Läsaren förutsätts här veta att godis-
ätande kan leda till hål i tänderna.

Många exempel på temaupprepning finns i samtliga kapitel. Sju av de
nio kapitlen inleds med ledfamiljen jag i temaposition. Även andra referenter
återkommer som tema, t.ex. mitt hår i kapitel 1 och hon i kapitel 4. Det är
sällan som en referent i remaposition återkommer som tema i en följande
mening. Dock finns exempel på temaprogression som i  kapitel 7 version 2:
”och sen kommer [ämnet] musik ... för det är verkligen jättekul ... och sen
kommer hemkunskap det är jättekul”. Viktoria sammanfattar ibland infor-
mation på remaplats genom att använda ett allmänt anaforiskt pronomen
på temaplats: ” men då hänger alltid lite hår utanför och det tycker jag inte
är så snyggt” (kapitel 1, version 2), ”Och nu så ska dansen sluta för att min
danslärare Bodil ska flytta utomlands till Estland. Det här kommer så plöts-
ligt” (kapitel 4, version 2). Exempel på liknande sammandragningar finns i
flera kapitel. Sammanfattningsvis kan konstateras att temaupprepning är
den överlägset vanligaste typen av tematisk bindning i Boken om mig, vilket
gör texten statisk (jfr Hellspong & Ledin 1997:87 och Nyström 2001:90).

Många interna konnektiver finns. Konnektivbindningen inom meningar
är främst additiv och temporal. Genomgående är det additiva och frekvent
i samtliga texter. Ett exempel på additiv konnektivbindning är följande me-
ning ur kapitel 7, version 2: ”Mina favorit ämnen är engelska för att det är
så lätt ibland och då så blir det kul och sen kommer musik men det är
tråkigt att vi inte har det i 8:an för det är verkligen jättekul och sen kommer
hemkunskap det är jättekul och laga mat och sånt tycker jag.” Viktoria
binder här samman sex syntaktiska meningar med konnektiven och som
hon kombinerar med temporala då, nu och sen, d.v.s. diskursmarkörer som
är vanliga i tal. Med hjälp av dem strukturerar hon innehållet och jämställer
de olika leden, d.v.s. ämnena; de är alla lika ”kul”. Vid sidan av och använ-
der Viktoria många temporala konnektiver, främst när, som verkar vara
något av en favoritkonnektiv. Ibland använder hon när i kontextskapande
syfte: ”och alltid när jag tittar på tv brukar jag typ göra det när jag sitter
hemma och är sjuk.” När förekommer främst i kapitlen om barndom och
framtid (kapitel 2, 8 och 9), vilket är naturligt med tanke på att det i be-
skrivningen av barndom respektive framtid är olika tidsperspektiv som
fokuseras. Även det adversativa men är frekvent som i exemplet ur kapitel  5,
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version 2: ”Om jag var stadsminister skulle jag också vilja resa men det är
ju inte så mycket man hinner på en dag men lite hinner man ju ändå.” I
Viktorias texter finns flera kausala för och finala för att  som förekommer
närmast synonymt då Viktoria inte kan skilja på deras användning. De är
tillsammans lika vanliga som men och när. Den konditionala konnektiven
om förekommer meningsinternt naturligt nog främst i kapitlet ”Om jag var
stadsminister för en dag”. Där gällde det ju för Viktoria att föreställa sig en
hypotetisk situation.

Viktoria använder ofta en ämnesmässig meningsindelning, vilket återi-
gen kan ha sin orsak i uppgiftsformuleringen. Ett exempel är kapitel 3 ”Mitt
namn” (se bilaga 2) som presenteras i figur 3 nedan:

Uppgiftens frågor Viktorias text Mitt namn, version 2
Intervjua dina föräldrar om varför Jag heter Viktoria Petra Matilda
du fått just det namn som du har. Pettersson. Det var min pappa som
Har du fler namn än ditt tilltalsnamn? valde mitt namn och han valde det för

han tycker det är fint. Matilda vet jag
inte varför jag heter men pappa tycker
det är fint. Petra heter jag för att min
mamma hette det.

Har du något smeknamn? Mitt namn är en smekform av
Veronika och Aurora.

Tänk också efter vad du tycker om Jag tycker att mitt namn passar på mig
ditt namn. Skulle du vilja heta och jag skulle inte vilja heta någonting
någonting annat och i så fall annat.
vad?

Hur känns det när folk ropar på dig? När folk ropar på mig känns det bra
det e en vanlig känsla.

Är du döpt. Jag är döpt.

I så fall när och var döptes du? Jag döptes i Stefans-kyrkan här
i Almbacken.

figur 3. Exempel på ämnesmässig meningsindelning i Viktorias Boken om mig

Av ovanstående framgår att uppgiftens frågor till stor del styrt Viktorias
meningsindelning; exempelvis följer på frågan ”Är du döpt?” svaret ”Jag är
döpt”.

De externa konnektiverna är få i version 1; hela fem kapitel saknar ex-
tern konnektiv. Enda undantaget är kapitel 4 om dansen som har fem så-
dana konnektiver. I version 2, som är betydligt längre än den första versio-
nen, har antalet externa konnektiver ökat betydligt, och endast två kapitel
saknar helt extern konnektiv. De meningsexterna konnektiver Viktoria an-
vänder utgörs främst av men samt och. Det adversativa men används för att
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beteckna kontrast som i följande exempel: ”Men när det är någonting på
gång så som fest eller så då klär jag gärna upp mig.” Hennes klädsel till fest
kontrasterar mot de kläder hon bär till vardags. Ledin (1999:29) anger även
en retorisk innebörd av men, som återfinns också i Viktorias texter: ”då är
det inte så lätt att minnas sådant. Men det var nog det han mindes bäst.”
Viktoria tycks även använda men i ett pragmatiskt syfte som i följande
exempel ur kapitlet om skolan: ”Men vissa ämnen är ju bara för tråkiga
men jag nämner inte vilka det får ni nog ta och lista ut själv. [...] Men sånt
är livet.” Konnektiven men får här närmast betydelsen ”nu kom jag på en
annan sak”, ”nu ska jag prata om nåt annat”. Meningsexternt och används
i båda versionerna endast ett par gånger, t.ex. i kapitel 4: ”Och nu så ska
dansen sluta”. Dessa meningsexterna och skulle lika gärna ha kunnat an-
vändas meningsinternt då det är svårt att se efter vilka principer Viktoria
avgör om och skall placeras meningsexternt eller -internt.

Viktorias texter innehåller många fler meningsinterna konnektiver än
externa. Detta är ett tecken på att textstruktureringen sker inom meningen,
vilket är vanligt i grundskolans tidigare år (jfr Ledin 1999:22). Ofta skriver
Viktoria vidare om en aspekt inom en och samma mening i stället för att
bilda nya meningar. Till övervägande del är konnektivbindningen explicit
främst genom användningen av och samt när.

 I Boken om mig är Viktoria en närvarande författare, vilket är naturligt
i ett självbiografiskt skrivande. I flera av kapitlen motiverar Viktoria sina
åsikter och tankar, t.ex. varför hon föredrar ”gympadojor” framför hög-
klackade skor. Hon framhåller vikten av att vara rädd om vår värld, hon
förklarar varför hon föredrar vissa ämnen i skolan framför andra och var-
för hon vill arbeta med barn och ungdomar. Läsaren får lära känna Viktoria
också genom hennes känslor inför olika företeelser, vilket följande exempel
får illustrera: ”Jag gillar också olika frukt godisar men jag hatar sura god-
isar.” (kapitel 6, version 2) ”Jag tycker skolan är rolig ibland och tråkig
ibland.” (kapitel 7, version 2). Hennes närvaro märks även exempelvis ge-
nom att hon ger klart uttryck för sina preferenser; gillar är ett verb som
förekommer ofta, liksom många värdeord som snyggt, snäll, sorgligt, kul,
tråkigt, viktig. Ibland ger Viktoria metakommentarer som ”usch jag hatar
dass!!” (kapitel 9 version 2). Hon intar följaktligen här ett författar-
perspektiv, men det finns även inslag av läsarperspektiv där hon tilltalar
läsaren: ”vem kan motstå det” (kapitel 6 version 2).

Den tänkta mottagaren av Boken om mig är Viktoria, alltså författaren.
Vanja påpekade i inledningen av momentet att eleverna skulle föreställa sig
att de skulle läsa boken om 10–15 år och att de därför skulle beskriva och
berätta noggrant. I instruktionerna sades också att eleverna skulle låta för-
äldrar och klasskamrater läsa texten och ge goda råd. I förutsättningarna
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för uppgiften fanns alltså andra läsare än läraren, men trots allt genomförs
uppgiften i skolan, och här och var blir det tydligt i elevtexterna att läraren
är den egentliga läsaren. Hos Viktoria märks det exempelvis i formuleringen
i kapitlet ”Jag och skolan” där hon i version 2 skriver med adress till Vanja:
”Men vissa ämnen är ju bara för tråkiga men jag nämner inte vilka det får
ni nog ta och lista ut själv.”

Sammanfattningsvis visar strukturanalysen att Viktoria givit läsaren
mycket information om sig själv men att den inte fördjupas. Jag har vid
flera tillfällen kunnat koppla detta förhållande till uppgiftens formulering
och ramar i övrigt. Det finns tecken på att Viktoria även i Boken om mig
betraktar skrivandet som lösning av en uppgift. Ett undantag är möjligen
kapitlet ”Jag och dans”, där man som läsare kan känna Viktorias sorg över
lärarens flyttning från orten.

5.1.2.3 Stil
Stilen i Boken om mig kan karaktäriseras som verbal, framför allt i den
bearbetade versionen. Ett exempel på formuleringar som bidrar till detta
intryck är följande mening i kapitel 5, version 2: ”Jag skulle försöka prata
med alla och säga till alla att vår värld är det ända vi har så varför fortsätta
att förstöra den, varför fortsätta med vandalism för.” I motsats till i person-
beskrivningen har användningen av verb ökat, medan substantiven är få.
Viktoria använder en hel del hjälpverb, och många meningar innehåller
flera hjälpverb, t.ex. följande mening i kapitel 9, version 2: ”Jag vill helst
bo i stan när jag blir stor bara för att det är så nära där kan man hitta vad
man behöver och så för att jag inte vill bo på landet”. Till skillnad från
verben i Viktorias beskrivning av Viktor är flertalet huvudverb i Boken om
mig dynamiska, såsom skaffa, byta, välja, flytta och köpa. I det första
kapitlet i ”boken” där Viktoria beskriver sitt eget utseende finns, liksom i
beskrivningen av Viktor, statiska verb som vara och ha, men där finns även
en hel del dynamiska, t.ex. fyller, klär mig, sminkar, hänger. Uppgiftsspeci-
fikationen till detta bokkapitel är inte lika detaljerad som den som gavs i
samband med personbeskrivningen, även om Vanja hänvisade till den när
”boken” skrevs. Eleverna gavs alltså i denna uppgift större frihet att själva
utforma sin text, vilket kan ha påverkat valet av verb.

Stilen i Boken om mig uppvisar också flera talspråkliga drag på såväl
ord- som syntaxnivå. Ett exempel utgörs av de talspråkliga ord och uttryck
som Viktoria använder här och var, t.ex.: snodde, typ, hehe, vi får se, tacka
gud för det, det var det! Texten är innehållsligt mycket koncentrerad kring
temat för respektive kapitel, t.ex. namn, godis, skola och musik, vilket också
referensbindningsanalysen visar, och hon använder specifika substantiv som
i kapitel 1, version 2: ”Jag sminkar oftast mig då har jag mascara, eyeliner,
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rouge och lite puder då och då.” Något vag och pratig blir dock stilen i de
kapitel där Viktoria skall fantisera om en annan värld eller om framtiden.
Framför allt framgår det av det sista kapitlet, ”Min framtid”, där hon i
första stycket skriver: ”Jag vet inte alls vad jag vill bli när jag blir stor men
jag vill nog bli någonting som har med ungdomar eller barn att göra för att
jag vill göra deras röster hörda att dem får lov att säga något. Eller så vill
jag bli journalist. Det vill jag bli för att jag tycker att det är nog roligt o
skriva.” Ofta följs när-bisatsen av konnektiven så: ”När jag var liten så”
eller av då: ”När jag blir stor då”. Denna användning av så och då bidrar
även de till talspråksintrycket.

Stundvis verkar det också som om talet utgjort grund för meningsin-
delningen som i det i 5.1.2.2 angivna exemplet på additiv konnektiv-
bindning. Viktorias text innehåller en del satsradningar och hon använder
ofta konnektiver, vilket medför att de grafiska meningarna blir långa i jäm-
förelse med de syntaktiska, och många grafiska meningar innehåller flera
syntaktiska. Följande meningar ur kapitel 1, version 2 kan tjäna som exem-
pel på satsradning: ”Jag har hål i öronen, jag har ett hål i båda öronen. Jag
ska nog skaffa några mer vi får se.” I kapitel 1 återfinns också följande
exempel på meningar innehållande konnektiver: ”På julen så brukar jag
alltid få örhängen i julklapp så jag har ganska många och jag kan byta när
jag vill.” Bisatsinledaren när förekommer oftast i Viktorias text och ger
även den ett talspråkligt intryck. I de bisatser som inleder meningar använ-
der Viktoria endast subjunktionerna om och när. Sådana meningsinledare
fungerar ofta kontextskapande, t.ex. i kapitel 2: ”När jag var liten” eller i
kapitel 8: ”När jag lyssnar på musik”.

Liksom i personbeskrivningen inleds de syntaktiska meningarna även i
Boken om mig med korta fundament – majoriteten med endast ett eller två
ord, t.ex. jag, när jag eller om jag (jfr den konstaterade temaupprepningen
i strukturanalysen). Vid en jämförelse mellan version 1 och 2 kan konstate-
ras att andelen ettordsfundament inte förändras i den bearbetade versio-
nen, tvåordsfundamenten minskar medan fundament med minst tre ord ökar
något i version 2. Bristen på variation i fundamenten, vilket responsen och
Viktorias bearbetning av texten således inte förändrat, medför att de olika
kapitlen kan upplevas som enahanda. Däremot varierar Viktoria ibland
fundamenten genom att där placera olika satsdelar som leder till rak eller
omvänd ordföljd. De korta fundamenten gör även texten högertung, vilket
är ytterligare ett tecken på att den ligger nära talspråket.

Viktorias stil är även personlig. Hon är fokuserad i sin beskrivning av sig
själv och delar med sig av sina tankar. Läsaren får även veta hur hon klär
sig, vilket godis hon gillar, vad hon får i julklapp etc. Eftersom Boken om
mig är en form av existentiellt skrivande blir stilen givetvis även subjektiv.
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Att skriva objektivt om sig själv är närmast en omöjlighet och inte heller
önskvärt med tanke på ämnet.

Sammantaget kan Viktorias text i flera avseenden karaktäriseras som
främst verbal och talspråklig. Det finns även i stilanalysen flera tecken på
att uppgiften styrt Viktorias utformning av sin text, t.ex. de frågor i uppgif-
ten som var avsedda att ge eleverna stöd i deras skrivande. Bearbetningen
av den första versionen har främst lett till en utökad ordmängd som snarast
medfört att Viktoria fått nya problem.

5.1.2.4 Respons
Här följer en kategorisering av de responskommentarer som Vanja skrivit
efter version 1 av texten.

Kommunikativt Berätta mer om vad ni gjorde i Estland. Vem är det som
orienterade håller i en här musicalgruppen? Hur ofta dansaded du?
kommentarer: Detta kapitel tycker jag inte att du har tagit på allvar!!

Jag vet att du kan skriva bra om du anstränger dig mer!
Vad är hk? Vad gör ni då? Vad ska du ha för använd-
ning av det du lär dig i skolan? Varför vill du bli
någonting som har med barn- och ungdomar att göra?
Vad är rik? Vad skulle du göra med pengarna om du var
rik? Hur vill du bo? I stan eller på landet?

Skolnormsorienterade Dela upp detta i stycken där det första handlar
kommentarer: om hur du ser ut, sedan om klädsel m.m.

Språknormsorienterade något, någon gång
kommentarer:

Vanjas kommentarer skrivna i texten kategoriseras enligt följande:

Skolnormsorienterade Tecken för nytt stycke // (9 ggr)
kommentarer:

Språknormsorienterade Tecken för ny mening /  (4 ggr),  ”Oftast så” överstruket
kommentarer: och ändrat till ”då”, ”och” överstruket, ”nått” under-

struket, sats överstruken och omformulerad: ”X vet jag
inte varför jag heter.”, ”nått” ändrat till ”något”
(3 ggr), ”han” understruket,  ”och” infogat,  ”bettyde”
understruket, Mb ändrad (”och” överstruket, ny
mening), Mb ändrad (”men” överstruket, ny mening),
”uppträda musikal-teatern”: ”med” infogat, ”nångång”
understruket
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De två sammanställningarna ovan visar att det främst är två typer av kom-
mentarer som dominerar i Vanjas respons på Boken om mig: kommunika-
tivt orienterade och språknormsorienterade. De kommunikativt orientera-
de kommentarerna är formulerade endera som frågor eller som uppma-
ningar, och de indikerar att läsaren Vanja här önskar få mer information. I
ett fall uttrycker Vanja viss irritation då hon uppfattar att Viktoria inte
bemödat sig om att utföra uppgiften på avsett sätt: ”Detta kapitel tycker
jag inte att du har tagit på allvar!! Jag vet att du kan skriva bra om du
anstränger dig mer!” Här formulerar Vanja indirekt att texten inte har den
kvalitet den borde ha. Många av Vanjas frågor kräver endast korta svar av
Viktoria och behöver inte medföra en fördjupning och utveckling av texten.
Vanja tilltalar genomgående Viktoria med ”du” vilket inbjuder till kontakt,
och tonen förmedlar intresse.

I de skolnormsorienterade kommentarerna får  styckeindelningen stort
utrymme. Vanjas kommentar till kapitel 1, version 1, ”Hur jag ser ut!”,
löd: ”Dela upp detta i stycken där det första handlar om hur du ser ut,
sedan om klädsel mm.” kan ha haft stort inflytande på Viktorias stycke-
indelning. I den andra versionen av samtliga kapitel har Viktoria låtit en
upplysning bilda ett eget stycke om än omfattande endast en mening eller
1–2 rader. Markeringar för nytt stycke görs även med tecken (//) i texten.
Vanja har även flera gånger i de språknormsorienterade kommentarerna
markerat talspråkliga drag såsom nått och skrivit något direkt i texten eller
efter den. Ibland har meningsbyggnaden föranlett Vanja att skriva ett för-
slag till ny formulering i texten, t.ex.: ”Matilda vet jag inte varför jag he-
ter” eller föreslå att ny mening bör bildas i stället för att använda en kon-
junktion. Inga markeringar har gjorts i marginalen, och de enda rättnings-
markeringar som använts är tecknet för nytt stycke, //, och ny mening, /.
Vanjas kommentarer berör inte aspekten texttyp; uppgiften Boken om mig
inbjuder ju till ett existentiellt skrivande, d.v.s. ett skrivande som lämnar
stort utrymme för individuella drag.

På vilket sätt hanterar då Viktoria Vanjas respons? I två sammanställ-
ningar nedan tydliggörs exempel på skillnaderna mellan version 1 och 2; i
tabell 8 anges hur många ord som texterna omfattar i version 1 respektive
version 2, och i figur 4 visas Vanjas kommunikativt orienterade kommenta-
rer och de förändringar de lett till i Viktorias texter.
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tabell 8. Antal ord i version 1 respektive version 2 av Boken om mig

Version 1 Version 2

Kap. 1 121 216

Kap. 2 104 155

Kap. 3 90 95

Kap. 4 153 181

Kap. 5 36 143

Kap. 6 73 117

Kap. 7 111 231

Kap. 8 86 138

Kap. 9 106 216

Totalt: 880 1492

Vanjas uppmaningar och frågor i responsen kan vara en anledning till att
Viktoria utökat textmassan i version 2 avsevärt.  En annan kan vara att
Viktoria var frånvarande vid ett par av de lektionstillfällen då version 1
skulle skrivas, vilket eventuellt kan ha lett till korta texter. Några av texter-
na är i version 1 betydligt kortare än i version 2, vilket kanske kan tyda på
att Viktoria inledningsvis var stressad och i tidsbrist.

I figur 4 anges hur Viktoria förändrat delar av kapiteltexterna efter re-
sponsen.

Respons Version 1 Version 2

Jag och dans
Berätta mer om vad …vi var nyss i Estland Vi bodde i Moisakula i
ni gjorde i Estland. och uppträdde det var Estland på en skola eller en

jättekul sorts gård. Där uppträdde vi
två föreställningar på en
skola och sen för några
ungdomar och till sist på
båten.

Vem är det som – Det är Klara Karlsson, min
håller i musical- danslärares mamma som
gruppen? håller i musikal-teater-

gruppen och kyrkan.

Hur ofta dansade du? – Jag dansade två gånger i
veckan.
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Jag och skolan!
Vad är hk? Mina favoritämnen är … och sen kommer hem-

musik och hk … kunskap

Vad gör ni då? – det är jättekul och laga mat
och sånt tycker jag.

Vad ska du ha för Jag går i skolan för att Jag går i skolan för att lära
användning av det det är bra och man lär mig och det som jag lär mig
du lär dig i skolan? sig. Om jag inte skulle ska jag ha hjälp utav sen när

lära mig nått så skulle jag börjar gymnasiet. Om jag
jag inte gå i skolan. inte skulle lära mig något så

skulle jag väl inte gå i skolan.
det är bra att man har skolan
annars så skulle man inte nå
sitt mål eller vart man vill
komma i livet.

Min framtid!
Varför vill du bli … jag vill bli nåt som … men jag vill nog bli någon-
någonting som har har med ungdomar eller ting som har med ungdomar
med barn och barn eller dansare att eller barn att göra för att jag
ungdomar att göra? göra. vill göra deras röster hörda

att dem får lov att säga
något.

Vad skulle du göra Jag vill vara rik när jag När jag blir stor då vill jag
med pengarna om du blir stor. ha mycket pengar och bra
var rik? jobb så att jag kan köpa ett

fint hus eller något. Men jag
vill i alla fall ha pengar för
då kan jag göra vad som helst
typ.

Hur vill du bo? I stan – Jag vill helst bo i stan när jag
eller på landet? blir stor bara för att det är så

nära där kan man hitta vad
man behöver och så för att
jag inte vill bo på landet
usch jag hatar dass!!

figur 4. Exempel på textförändringar i Viktorias Boken om mig efter respons

Översikten visar att Viktoria har besvarat frågorna och därmed utökat inne-
hållet.  Bearbetningen har i stort inneburit att hon uppfyllt lärarens önske-
mål om mer information och rättat till formella fel men samtidigt ådragit
sig nya fel och också förstärkt de talspråkliga dragen, t.ex. ”då kan jag göra
vad som helst typ”.
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I det responsformulär som Vanja gav eleverna tillsammans med version 2
(se bilaga 3) bedömer hon Viktorias språk som medelgott. De aspekter Vik-
toria bör tänka på och som anges i formuläret är: stavfel, särskrivning, me-
ningsbyggnad och tal- och skriftspråk: e = är, typ, o = och. Någon genom-
gång av vad detta innebär gjordes inte i samband med tillbakalämnandet.

Tidsaspekten betonades mycket i samband med introduktionen av upp-
giften och en återkoppling till den sker också i kommentaren längst ned på
responsformuläret: ”Kommentar: Sen inlämning. Tänk på att göra klart i
tid nästa gång!” Där ges också en uppmuntrande slutkommentar: ”Kul att
läsa om dig och din familj!” Viktorias betyg på denna uppgift blev G+ och
terminsbetyget hösten i år 8 blev VG.

Vanjas respons är till största delen positiv i tonen, men hon visar även
visst missnöje då hon anser att Viktoria inte tagit uppgiften riktigt på allvar.
Vanja försöker alltså inte vara så utslätande positiv att responsen inte ver-
kar sann. Hon är även precis och konkret då hon ställer frågor om innehål-
let, vilket leder till att Viktoria besvarar dem och därmed i viss mån fördju-
par beskrivningen av sig själv. Responsen är även i vissa avseenden specifik,
t.ex. vad gäller styckeindelningen, där Vanja  försöker få Viktoria att lät-
tare kunna avgöra när nytt stycke är lämpligt. Sammanfattningsvis kan dock
konstateras att responsen knappast leder till en förbättring av texten, vilket
såväl struktur- som stilanalysen visar, utan snarast till en utökning av anta-
let ord.

5.1.3 Diskussion
Inför skrivandet av personbeskrivningen hade eleverna en viss mental för-
beredelse genom att Vanja anknöt till tidigare moment. Uppgiften sattes
således in i ett sammanhang. Viktorias text tyder på att hon löst en uppgift
utan något större engagemang, och det är troligt att hon här ansluter sig till
den övningstradition som t.ex. Evensen (1997a, 1997b) och Karlsson (1997)
anser starkt påverkar elevers skapande av texter, d.v.s. att elever i skolan
inte kommunicerar ett verkligt budskap utan i stället övar att skriva. I inter-
vjuer säger Viktoria att hon inte medvetet har en mottagare i åtanke då hon
skriver. Även uppgiftsbladen har haft tydlig inverkan på Viktorias utform-
ning av personbeskrivningen.

Uppgiften att skriva Boken om mig tycktes uppfattas som mera fristå-
ende och oväntad än personbeskrivningen, vilket Muhammed antyder med
sin kommentar att han är så oförberedd. Det obligatoriska kapitlet om ut-
seendet har dock eleverna en viss förberedelse för då Vanja hänvisar till
personbeskrivningen som eleverna gjort under föregående läsår. En annan
skillnad mellan de två uppgifterna är arbetssättet. Inför personbeskrivningen
skulle eleverna inledningsvis arbeta i par. Boken om mig var däremot ”fyra
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veckors ensamt jobb”, enligt Vanja. I en av intervjuerna säger Viktoria att
hon tycker det är bra att få diskutera med andra när man ska skriva ”för
man får veta vad andra tycker”. Det ger henne hjälp med innehållet exem-
pelvis.

Eleverna skulle i samband med skrivandet av Boken om mig berätta om
sin barndom, och även en förälder eller annan anhörig förväntades skriva.
Inga elever i Vanjas klass protesterade mot detta. Boken om mig är en van-
ligt förekommande skrivuppgift i den svenska grundskolan, och etnologen
Lundgren (2000) beskriver hur en flicka i hennes undersökning, till lära-
rens irritation, ifrågasätter uppgiften att skriva Boken om mig. Lundgren
anser att uppgiften kan ses som en ”påtvingad bikt” eftersom läraren för-
väntar sig att eleverna skall delge henne mycket information om sig själva,
medan läraren inte förmedlar motsvarande till eleverna.

Skrivandet av ”Boken om mig” kan emellertid analyseras också ur ett vi-
dare perspektiv som tar fasta på det finstilta maktutövande som uppgiften
innebar. Eleverna skrev om sig själva, de berättade om privata känslor och
personliga erfarenheter. Varför gjorde de det? På vilka sätt tillmötesgick de
skolans krav och vad betydde detta tillmötesgående? Kanske kan man se
skrivandet av ”Boken om mig” som ett slags ”påtvingad bikt”? Genom en
till synes oproblematisk uppgift får skolan eleverna att öppna sig och göra
även den del av dem som skolan annars inte nådde tillgänglig för skolans
företrädare. (Lundgren 2000:104)

Uppgiften kräver således att eleverna delar med sig av mycket privata för-
hållanden, och i den elevroll som eleverna i Vanjas klass tilldelats, och en-
ligt mitt intryck accepterat, fullgör de uppgiften. Den kan för Viktoria, lik-
som eventuellt för flera andra elever i klassen, ha varit ansträngande då
hennes/deras familjeförhållanden, som ju ungefär hälften av de obligatoris-
ka kapitlen berör, inte helt överensstämmer med den gängse bilden av en
familj. Elevrollen och privatrollen smälter samman i denna skrivuppgift.
Lundgren skriver vidare:

På sätt och vis kan man se skrivuppgiften som ett sätt att kolonisera eleven,
och följden blev ett slags ”informationsobalans”. Även om innehållet i upp-
satserna inte skulle bedömas, innebar uppgiften att eleverna tvingades upp-
låta sitt privata och formulera det i enlighet med skolans normer. (Lundgren
2000:104-105)

Vanja betraktar denna uppgift som en del av det normala skolskrivandet,
vilket även innebär att hon kommenterar innehållet och sätter betyg på
den. Syftet med de två analyserade skrivuppgifterna skiljer sig åt. Personbe-
skrivningen kan ju fogas in i en större helhet och i andra typer av texter,
men detsamma kan knappast sägas om Boken om mig. Syftet med denna
uppgift framstår som oklar.
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En annan komplikation med uppgiften Boken om mig gäller mottaga-
ren. Enligt Vanja skall eleverna betrakta sig själva som mottagare, samti-
digt som hon ger respons på texten och sätter betyg. Under själva skrivan-
det samtalade Vanja ofta med eleverna om deras arbete. Påtaglig var ofta
elevernas osäkerhet om vad som var ett acceptabelt innehåll, och de ville
ofta få Vanjas bekräftelse på om de var på rätt väg trots att de själva var de
uttalade mottagarna. Med den utgångspunkten borde de själva vara
specialisterna på innehållet. Elevernas behov av sanktion får sättas i sam-
band med de strikta ramar som skrivuppgiften omgavs med. Dessa faktorer
tillsammans med faktum att Viktoria tilltalar läraren i en av texterna ger
sammantaget bilden att Vanja är den verkliga mottagaren av texten och
därmed den som har stor inverkan på skapandet av texterna. Uppgiften i
sig leder till en text som närmast kan definieras som skrivarbaserad prosa
(Flower & Hayes 1977), och i synnerhet gäller det kapitlet ”Jag och dans”
som i fråga om intensitet skiljer sig från de övriga. Eventuellt fungerar det
som en kanal för Viktorias känslor, samtidigt som det också tydligare än
övriga kapitel kommunicerar ett budskap till läsaren. Att Vanja betraktar
texten som läsarbaserad prosa (Flower & Hayes 1977) och sätter betyg på
den komplicerar bilden av uppgiften Boken om mig.

Viktorias personbeskrivning uppvisar brister på såväl global som lokal
nivå. Viktoria har inte valt rätt strategi för att bygga en god makrostruktur
i personbeskrivningen (jfr Berge 1988). Uppgiftsformuleringens syfte är för-
modligen att hjälpa eleven i skrivandet och således fungera som det stöd
Vygotsky (1978) avser, men om frågorna blir för många kan de i stället få
motsatt verkan – eleven känner sig hämmad och styrd av dem. Garme
(1988:55–56) konstaterar att ”de svaga skrivarna [skulle] ha nytta av en
uppgiftsformulering som utan att binda för mycket visar in mot rimliga
textkärnor”. De uppgiftsblad som var avsedda att ge Viktoria stöd kan i
stället ha förlett henne till inkonsekvenser hon inte skulle ha gjort med en
annan utgångspunkt för skrivandet. Andra orsaker till Viktorias utform-
ning av texten kan vara den icke-dialogiska kontext som skapats för denna
skrivuppgift.

Ingen skriven respons gavs till personbeskrivningen, men utifrån Vikto-
rias ändringar kan man ana sig till vad läraren muntligen påpekat under
skrivandets gång. Tyvärr har responsen inte enbart lett till förbättringar av
texten utan även till nya svårigheter som Viktoria inte kunnat bemästra.
Såväl muntlig som skriftlig respons är krävande att ge. ”For å kunne gi
nyttig og fruktbar respons trenger lærere å kunne se hva eleven prøver å få
til, hva hun mestrer, og hva hun trenger støtte for å klare”, skriver Smidt
(1991c:25). Ett exempel på problem som kan uppstå i samband med re-
spons ger Viktoria i en intervju där hon förklarar varför innehållet upp-
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visade en del brister i den första versionen av Boken om mig: ”Alltså, jag
skrev bara slarvigt då för jag ville komma fram fort. Jag ville liksom prova.”
Förutom att hon ville prova sig fram hade hon varit frånvarande ett par
lektioner och upplevde därför att hon var i tidsnöd. Att Viktoria ”ville lik-
som prova” kände givetvis Vanja inte till då hon gav respons, vilket även
lett till att Vanja uppfattat att Viktoria var ointresserad av uppgiften. På ett
separat papper skriver Vanja till Viktoria: ”Jag vet att du kan skriva bra
och innehållsrikt, men det märks att du inte tycker att detta var en rolig
uppgift.” Viktoria håller inte med om det och säger att hon blir sårad av en
sådan kommentar från Vanja.

Ett annat exempel på de svårigheter såväl elev som lärare kan ställas
inför i responsarbetet utgörs av Vanjas frågor till Viktoria i responsen på
Boken om mig. Frågorna ledde till att Viktoria utökade textmängden avse-
värt men inte till fördjupning av innehållet. Vanja har till stor del fokuserat
på kommunikativt orienterade kommentarer i sin respons, vilket väl anslu-
ter till grunderna för responsgivande, d.v.s. att fråga om det man som läsare
vill veta mera om eller om sådant man inte förstår. Enligt Hertzberg (1994,
1999) är sådant stöd inte tillräckligt; det kräver att eleven kan bedöma
relevansen i frågorna och använda dem på ett konstruktivt sätt. Det är uppen-
bart att Viktoria haft svårigheter att använda Vanjas frågor till att förbättra
texten. På min intervjufråga till Viktoria om hon även efter Vanjas respons
fortfarande känner sig som författaren till texten svarar hon: ”Ja, men det
var ganska många frågor.” Hon har möjligen inte uppfattat Vanjas frågor
”som ett genuint uttryck för ett legitimt läsarintresse” (Bergman-Claeson
2003:27) utan snarare som en styrning av texten. Genom att besvara
responsens frågor blev texten längre; ett rimligt antagande är att hon för-
söker att uppfylla lärarens önskemål om långa texter och kraven för ett bra
betyg. Hon säger i en intervju när hon lämnat in ”boken”: ”Jag skrev bara,
så att man kunde skriva så mycket som möjligt.” Då jag frågar Viktoria om
hon tycker att hon får hjälp av de frågor Vanja ställt i responsen svarar
Viktoria: ”Jag tycker det är bra. Därför att jag måste skriva mer då.” Detta
tycks vara ett av skälen till Viktorias uppskattning av Vanjas respons.

Vanjas skolnormsorienterade kommentar om styckeindelningen ledde till
en överdriven styckeindelning. Viktoria har i viss mån misstolkat Vanjas
respons och hade följaktligen behövt mera stöd än den skriftliga responsen
förmådde ge. Den svagare sidan i Viktorias skrivande är, enligt analysen,
språkbehandlingen. Vanja har i responsen tämligen sparsamt kommenterat
språkliga och formella fel. En anledning till detta kan vara att Vanja inte
vill rätta alltför mycket i elevernas texter, då hon anser att det viktigaste är
att de faktiskt skriver över huvud taget. Viktoria tillhör dock de elever som
gärna skriver och som skulle behöva få mera vägledning när det gäller me-
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ningsbyggnad och stilnivå exempelvis. Responsen har en viktig funktion,
enligt Viktoria, som säger att man då får veta ens starka och svaga punkter.
Då krävs dock att Vanja förmår ”sätta fingret på just de ställen som skulle
kunna förbättras”, som Teleman (1989:19–20) skriver. När jag i min sista
intervju med Viktoria frågar henne hur hon ser på sig själv som skrivare
svarar hon: ”Jag är inte världens bästa, men jag skriver ju.”

5.2 Skribenten Patrik
Patrik är liksom Viktoria en flitig elev. Enligt Peter, hans lärare i svenska,
sköter han sitt skolarbete perfekt och uppfyller de krav som ställs på ho-
nom. Patrik själv anser att han arbetar så mycket han kan. I den enkät jag
genomförde i augusti i år 8 svarade han på frågan om vad han brukade
läsa: ”I skolan läser jag inte så mycket, bara uppgifter o sånt. Hemma blir
det Aftonbladet, serietidningar, Harry Potter-böcker och sånt.” Under
svensklektionerna  ställer han sällan frågor i samband med skrivandet eller
angående skriftliga uppsatskommentarer han fått av Peter, något Peter be-
klagar.

Profilklassen har ägnat en hel del tid åt skrivande under de tre terminer
jag följt klassen. Jag har här valt att närmare studera två berättelser, en
texttyp som Patrik, liksom de flesta av hans klasskamrater, uppskattar då
den ger dem möjlighet att fantisera och själva bestämma över innehållet,
enligt vad som framkom i min enkät i år 8. Den ena texten, Robinson
Crusoe, skrev Patrik under hösten i år 7, medan den andra texten, Den
mystiska mannen, skrevs i mitten av höstterminen i år 8. Det är alltså något
mer än ett år mellan de två texterna.

5.2.1 Patriks text Robinson Crusoe
I början av höstterminen i år 7 arbetade profilklassen med ett s.k. ö-pro-
jekt. Utgångspunkten för projektet var att eleverna befann sig på en öde ö
och att de, likt Robinson Crusoe, skulle försöka skapa sig en tillvaro där. I
grupper hade eleverna fantiserat, diskuterat och skrivit om en rad olika
ämnen, t.ex. brev hem, nationalsport och regler för livet på ön. I början av
oktober har de som en naturlig fortsättning på ö-projektet också påbörjat
läsningen av Robinson Crusoe av Daniel Defoe.

Texten om Robinson Crusoe skrevs vid en tidpunkt då jag inte hade valt
ut de tre elever som jag närmare skulle studera, vilket medför att jag i ana-
lysen av undervisningen i samband med skrivandet av denna text inte kan
redogöra för vare sig Patriks eller Pontus (se avsnitt 5.3) tankar kring
utformandet.
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5.2.1.1 Undervisningen kring Patriks Robinson Crusoe
Eleverna får en skrivuppgift i anslutning till boken om Robinson Crusoe
när de har läst det första kapitlet i läxa. Uppgiften, d.v.s. att skriva ett av-
slutat kapitel i Robinson Crusoe, utförs i klassrum eller grupprum och läm-
nas in i slutet av lektionen. Maximal tid för skrivande är 80 minuter.

I Introduktion – uppgiftsorientering

Peter utgår från att eleverna läst läxan, d.v.s. det första kapitlet i Robinson
Crusoe, och låter dem inte rekapitulera texten. De första raderna av kapitel
2 utgör utgångspunkten (se avsnitt 5.2.1.2).  Peter har skrivit texten på ett
OH-blad, tyvärr med så liten stil att eleverna längst bak inte ser. En elev får
därför läsa upp den, varpå Peter säger: ”Idag har jag en rolig överraskning
åt er. Ni får de första fem raderna av kapitel två och sen ska ni själva skriva
en fortsättning.” Han informerar också om att det är ett prov. Endast lära-
ren har ordet i detta skede, och ingen förhandling om uppgiften äger rum.
Det reglerande registret är tydligt i själva uppgiftens utformning och i skriv-
kontexten, då eleverna utan någon egentlig introduktion skall skapa en text.

Introduktion – uppgiftsspecifikation

Eleverna ställer en rad frågor vilka föranleder Peter att specificera uppgif-
ten ytterligare:

Det ska vara ett naturligt kapitel och ni ska inte stanna upp mitt i. Det är
ingen läxa utan ett skrivtest. Ett tips: Fundera igenom uppgiften. Vilka sa-
ker vill jag ha med? Kanske kan du skriva ned några punkter. Det är en
individuell uppgift och det är inte tillåtet att jobba två och två.

Uppgiften skall skrivas på separat papper som eleverna får av läraren, alltså
inte i de block de vanligtvis skriver. Efter vissa problem med pennor är det
dags att påbörja skrivandet. OH-bladet ligger kvar hela lektionen. Lärarmo-
nologen dominerar även under denna uppgiftsspecifikation då Peter anger
syftet och målet med uppgiften. Han använder flera negationer, ”inte stan-
na upp mitt i, ingen läxa, inte tillåtet”, vilket är typiskt för det reglerande
registret. Peter anger vilka ramar som gäller för uppgiften men ger eleverna
frihet att besluta över innehållet så länge de håller sig till de givna förutsätt-
ningarna.

Introduktion – själva igångsättandet

”OK, nu är det skrivtest, så var och en skriver för sig. Grabbar! Nu är vi
tysta och jobbar med uppgiften!”, säger Peter. Klassrummet är trångt, och
fyra elever får sätta sig i angränsande grupprum. Elevernas frågande fort-
sätter: ”Ska vi hitta på själva?” ”Punkterna skriver jag i blocket va?” ”Ska
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vi skriva ett kapitel, inte bara ett slut?” ”Hur långt ska det vara?” Peter går
runt och svarar, och efter en kvart verkar alla att ha kommit igång. Återigen
undrar en elev hur mycket de skall skriva. Peter förklarar att det inte är hur
mycket de skriver som betyder något utan innehållet. I detta skede av intro-
duktionen har eleverna fått större utrymme genom möjligheten att ställa
frågor men också genom att börja småprata med varandra. Det reglerande
registret ger förutsättningarna, d.v.s. det är ett prov, det skall vara tyst, de
skall arbeta. Det instruerande registret används möjligen då Peter besvarar
vissa frågor, men av de frågor jag har möjlighet att höra berör de flesta
ramarna för skrivandet, d.v.s. det reglerande registret.

II Skrivande – samarbete

Efter cirka en kvart säger en elev att han är klar, vilket föranleder Peter att
be honom utveckla texten ytterligare. Trots att Peter förklarat att samarbe-
te inte är tillåtet skickas exempelvis ett papper med stavningen av ett ord
mellan två elever. Andra elever läser varandras texter. Samarbete äger också
rum mellan lärare och elev; Peter läser elevernas texter och ger dem tips om
hur de kan fortsätta eller hur innehållet kan göras fylligare. Han uppmanar
dem också att försöka skapa lite spänning för läsaren och ställer frågor i
syfte att få eleverna att fundera vidare. Det gäller exempelvis den elev som
efter att ha skrivit sju rader övergår till att rita. Mot slutet av lektionen blir
det mera rörelse i klassen än tidigare, vilket medför att Peters användning
av det reglerande registret tilltar.

III Avslutning av uppgiften

Ingen elev tillåts lämna in sin text förrän tidigast efter 50 minuter. Nästa
tillfälle att lämna in ges efter ytterligare en halvtimme. Eleverna skall lägga
sina texter, försedda med namn, i en box innan de lämnar klassrummet. De
elever som anser sig ha skrivit klart innan det är tillåtet att gå uppmanas att
rita Robinson Crusoe. Eleverna får inget ytterligare tillfälle att bearbeta
texten. Däremot ger Peter en kortfattad respons, men den resulterar inte i
en ny textversion.

Det reglerande registret präglar här hela undervisningssituationen. Tids-
gränserna för inlämning av uppgiften och reglerna för hur detta skall ske är
exempel på detta. Det instruerande registret får visst utrymme då Peter ger
eleverna olika typer av skrivtips.

5.2.1.2 Struktur
Strukturanalysen inleds med de rader i kapitel 2 ur Robinson Crusoe som
utgör utgångspunkt för skrivuppgiften att skriva ett helt och avslutat andra
kapitel.
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Min nästa uppgift blev att undersöka omgivningarna och välja en lämplig
plats för min bostad där jag kunde stuva undan mitt gods, så att det var
skyddat för vad som än kunde hända. Var jag befann mig visste jag ännu
inte, om jag var på fastlandet eller på en ö, om landet var bebott eller obe-
bott, om det fanns några vilda djur eller inte.

Nedan presenteras hela den text som Patrik skrev under det 80 minuter
långa arbetspasset.

Robinson Crusoe
Jag funderade på hur mitt hem skulle bli. Jag hittade ett bra träd. Efter några måna-
der var det klart, en rät så stor trädkoja byggd av delar från skeppsvraket och träd.
Nu var det dags att utforska ön. Jag hade bara varit en bit in i ”djungeln”. Jag tog
med mig vapen och lite proviant, om jag skulle vara borta länge. När jag kommit
en bit in i djungeln, sisådär 100 m, hörde jag röster från mitt läger. Jag rusade
tillbaka, men han precis hejda mig innan nån såg mig. Det var infödingar som hade
upptäckt min trädkoja. Dem var för upptagna med att plundra mitt läger för att
kunna upptäcka mig. Men om jag inte gick så skulle dem göra det efter ett tag. När
jag sprang blickade jag bakåt och fick syn på rök ovanför träden. De hade tänt eld
på mitt läger. Jag hörde röster och fotsteg bakom mig. Jag minns att jag sprang som
jag aldrig gjort förut i mitt liv. Till slut så stannade jag och hörde att de var borta.
Jag satte mig ner och såg mig omkring. Det var träd överallt runtom mig. Jag visste
inte hur mycket klockan var, men det började bli mörkt. Jag blev tvungen att över-
natta på den plats jag befann mig på nu. Det som skrämde mig mest var att jag inte
visste om det fanns vilda djur här, men till slut så somnade jag. Nästa dag så vak-
nade jag av ett slags blåshorn som ljöd över hela djungeln. Jag satte mig tvärt upp.
Jag visste att om jag stannade här så skulle infödingarna hitta mig. Jag begav mig i
riktning mot lägret med öronen på helspänn. När jag kom fram så såg jag att det
enda som var kvar var aska. Allt var uppbränt, precis allt. Plötsligt så kände jag en
outhärdlig smärta i mitt högerlår. Det satt en pil där. Jag la mig ner och skrek. Två
infödingar kom rusande ut från djungeln med stora knivar i händerna. Jag tog upp
mina pistoler och sköt dem. Jag kröp in i djungeln. Efter några hundra meter stan-
nade jag. Jag låg och kved mig av smärta. Plötsligt hörde jag någonting i buskarna
framför mig. Jag ropade ”Vem där” flera gånger, men ingen svarade. Plötsligt hop-
pade en tiger fram, och det sista jag såg i livet var käkarna på besten.

Robinson-texten är ett exempel på ”egen produktion”, en berättelse. För
läsaren är textens uppgift närmast att roa, medan läraren har ett annat syfte
med den (se kapitel 6). Berättande övas flitigt i skolan, kanske inte alltid
med en uttalad tanke att berättelser kan utgöra delar av längre texter i
andra genrer, t.ex. argumenterande texter.

Hur är då Patriks text komponerad? Den följer tydligt textmönstret för
berättelser och har en kronologisk dispositionsprincip med stegrande spän-
ning och en dramatisk upplösning. De sex första meningarna utgör oriente-
ringen som sätter läsaren in i situationen. Därefter för Patrik in en konflikt,
infödingarna upptäcker Robinsons läger. En första höjdpunkt inträffar när
Robinson flyr för sitt liv då han hör fotsteg bakom sig, och vid berättelsens
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första vändning somnar Robinson. En ny vändning kommer när han upp-
täcker att hela hans läger blivit uppbränt och ytterligare en då han blir
sårad och skjuter två infödingar. De tre sista meningarna utgör berättelsens
upplösning med den sista höjdpunkten då tigern äter upp honom. Patrik
har skrivit texten i ett enda stycke, men innehållsmässigt skulle den kunna
delas upp i fem olika delar: hemmet, infödingarnas upptäckt av trädkojan,
natten, beskjutningen, tigern.

Patriks text innehåller flera evalueringar, främst inbäddade och interna
evalueringar. Exempel på inbäddade evalueringar är olika handlingar som
speglar Robinsons känslor: ”Jag sprang som jag aldrig gjort förut i mitt liv”
(av rädsla), ”Jag satte mig tvärt upp” (av rädsla), ”Jag la mig ner och skrek”
(av smärta), ”Jag kröp in i djungeln” (p.g.a. skadan). Lexikala interna
evalueringar förekommer också: ”ett bra träd”, ”De var för upptagna med
att plundra mitt läger”, ”så kände jag en outhärdlig smärta”, ”Två
infödingar kom [...] med stora knivar”, ”käkarna på besten”. Inbäddad
värdering i form av direkt anföring finns inte i Patriks text med undantag
av Robinsons rop: ”Vem där?” I denna text dominerar Robinsons och
infödingarnas konkreta handlingar, men som läsare får man också ta del av
Robinsons tankar, och med relativt lågmälda evalueringar styr Patrik läsa-
rens sympati för Robinson.

I Patriks text finns några fria satser som samtliga ger läsaren oriente-
rande information, exempelvis: ”Jag hade bara varit en bit in i ’djungeln’.”
”Det var träd överallt runtom mig.” ”Det som skrämde mig mest var att jag
inte visste om det fanns vilda djur här”. Typiska verb i sådana satser är bl.a.
vara och veta, vilka även finns i dessa exempel. Berättelser utmärks också
av användningen av temporala narrativa satser som inte kan byta plats utan
att påverka händelseförloppet. Detta stämmer väl med Patriks text då en
förändring av meningsföljden skulle medföra negativa konsekvenser för
handlingen. De flesta verben i texten är dynamiska och skrivna i preteri-
tum. Även fyra exempel på pluskvamperfekt finns: ”Jag hade bara varit”,
”Det var infödingar som hade upptäckt”, ”De hade tänt eld”, ”jag sprang
som jag aldrig [hade] gjort förut”. Med detta tempus signalerar Patrik
bakgrundsinformation.

Miljön i djungeln är ganska anonym. Egentligen är det endast närvaron
av infödingar och vilda djur som ger någon information om den miljö Robin-
son befann sig i. Personbeskrivningen är mycket knapp. Möjligen kan man
finna att det faktum att infödingarna plundrade hans läger, och dessutom
försökte döda honom med pil och knivar, ger en bild av dessa. Patrik är ju
inte fri att utforma bakgrunden eller de personer som finns där, då uppgif-
ten är att skriva en fortsättning på en redan påbörjad text. Robinsons rela-
tion till infödingarna är våldsam, men trots det beskriver inte Patrik dem i
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negativa ordalag utan snarast i neutrala. Han nöjer sig med att ange deras
handlingar.

Av Patriks disposition att döma är berättandet ingen ny genre för ho-
nom. Det är snarare troligt att han tidigare under skoltiden kommit i kon-
takt med textmönster för berättelser och att han därför kan hantera även
uppgiften att infoga en redan given inledning i sin text och samtidigt an-
vända sig av för berättelser typiska drag.

Vad gäller textbindning och referensbindning är den huvudsakliga led-
familjen i Patriks text jag, d.v.s. Robinson, som återkommer i merparten av
meningarna. Identisk bindning är dominerande i Patriks text, liksom i Vik-
torias. Exempel är de ofta återkommande upprepningarna av referenten
jag.

Kortare tematiska ledfamiljer är Robinsons hem, infödingarna, vapen
och vilda djur. Det är kring dessa teman konflikterna uppstår. Att Patrik
förvarnar läsaren redan i mitten av texten om att vilda djur skulle komma
att spela en avgörande roll i händelseförloppet och senare återintroducerar
referenten i form av hyponymibindningarna en tiger och till sist en best,
visar att Patrik behärskar konsten att införa vad Nyström (2000:227) kal-
lar en tillfällig men för handlingen nödvändig referentfamilj. Analysen av
ledfamiljerna i texten klargör att Patrik följer upp de introducerade famil-
jerna; lägret nämns på olika sätt i större delen av texten, liksom övriga
tematiska ledfamiljer. En annan typ av referensbindning byggande på del-
identitet kan exemplifieras med referenterna träd – trädkoja. Bindningar
byggda på association är näst efter identitet den vanligaste bindningstypen
i Patriks text. Ett exempel är: ”jag hörde röster från mitt läger”, ”han precis
hejda mig innan nån såg mig”, ”Det var infödingar som”. Läsaren bör här
förstå att rösterna härrör från några som sedan visar sig vara infödingar.
Ett annat exempel är: ”[jag] fick syn på rök ovanför träden. De hade tänt
eld på mitt läger.” Detta är ett exempel på en tämligen tydlig association –
ingen rök utan eld! Även i följande syntaktiska meningar finns denna
bindningstyp: ”Jag visste inte hur mycket klockan var, men det började bli
mörkt.” Läsaren förutsätts förstå att klockan var mycket eftersom det mörk-
nade.

Den tematiska bindningen i Patriks text utgår från de givna ramarna för
uppgiften, bl.a. att läsaren känner till att Robinson befinner sig på en ö
efter att ha lidit skeppsbrott och att han försöker skapa sig ett hem. Detta
är utgångspunkten då Patrik låter texten introduceras med jag på tema-
plats, och läsaren förutsätts veta att jag innebär Robinson. På temaplats i
fundamenten återfinns jag som subjekt i majoriteten av de syntaktiska me-
ningarna och är exempel på temaupprepning, men även många tidsadverbial
intar den positionen. Ramarna för uppgiften kan även ligga till grund för
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Patriks val av bestämd form av substantiven ön och djungeln när de i me-
ning fyra respektive fem används för första gången.

Det finns även exempel på temaprogression: infödingar står i obestämd
form första gången detta substantiv används, och i kommande meningar
betecknas det med pronomenet de. Längre fram i texten anges ordet i be-
stämd form. Likaså hörde Robinson röster och fotsteg som i obestämd form
återfinns på remaplats och som ett par meningar senare benämns de. Me-
ningen introduceras med ett tidsadverbial, ”till slut så”, vilket gör att
subjektet förskjuts längre in i satsen. Genomgående introducerar Patrik in-
formation som han kan anta är okänd för läsaren i obestämd form, t.ex.:
”Plötsligt hoppade en tiger fram” för att längre fram ges bestämd form:
”det sista jag såg i livet var käkarna på besten.” Sammandragning är en
ovanlig tematisk bindning i Patriks text, men ett exempel är: ”det enda som
var kvar var aska. Allt var uppbränt, precis allt.” Sammandragningen allt
står på remaplats, vilket ofta är fallet med denna bindningstyp. Temat i
flertalet meningar är, som jag ovan konstaterat jag, främst i början och
slutet av berättelsen, vilket medför att texten kan upplevas som statisk.
Sammantaget har dock Patrik lyckats väl med tematiken i övrigt; ingen
okänd information introduceras på ett för läsaren överraskande sätt.

De meningsinterna konnektiver som Patrik använder är av olika slag.
Tre meningar inleds med när-bisatser: ”När jag kommit en bit in i djung-
eln”, ”När jag sprang”, ”När jag kom fram”. Sådana satser signalerar olika
skeden i berättelsen. I ett fall används den temporala konnektiven innan.
Additiv konnektivbindning förekommer ofta i berättelser, men konnektiven
och används endast några få gånger i Patriks text. Dock finns flera elliptiska
koordinationsfraser, satssammandragningar, med och: ”blickade jag bakåt
och fick syn på”, ”stannade jag och hörde”, ”satte mig ner och såg mig
omkring.” Vanligare är den adversativa konnektiven men, t.ex. i meningen
”Jag rusade tillbaka men hann precis hejda mig.” Även den konditionala
konnektiven om används ett par gånger: ”om jag stannade här så skulle
infödingarna hitta mig.”

I berättelser är, som jag tidigare konstaterat, temporal konnektivbindning
vanlig genom att ett händelseförlopp skildras. Patrik använder menings-
externa temporala konnektiver för att föra berättelsen framåt, t.ex.: efter
några månader, efter några hundra meter, till slut så, nästa dag så, plötsligt
så. Användningen av meningsexterna konnektiver medför att meningarna i
Robinson Crusoe inte kan flyttas runt utan att det inverkar negativt på
sammanhanget. Texten innehåller även flera så varav några kopplas till
temporala konnektiver: till slut så (2 gånger), nästa dag så, när jag kom
fram så, plötsligt så. Meningarna utgör därmed miniberättelser och tyder
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på att Patrik influerats av talade berättelser. Även ett externt adversativt
men finns: ”Men om jag inte gick så”.

Fördelningen mellan interna och externa konnektiver är i Patriks text
betydligt jämnare än i Viktorias. Däremot är Patriks användning av
konnektiver sparsam, och många meningar utgörs av korta huvudsatser.
De relativt få konnektiverna är också ett tecken på att Patriks meningsin-
delning är schematisk – ett tecken på god språkbehärskning. Patriks berät-
telse om Robinson Crusoe upplevs som koherent, d.v.s. han binder samman
meningar och satser på ett sådant sätt att man som läsare lätt kan följa det
skeende han relaterar.

Eftersom Patrik skrivit en jag-berättelse uppfattar läsaren att författaren
är mycket närvarande i texten. Till detta intryck bidrar även jag:ets tankar
och funderingar kring hur han skall handla för att inte bli upptäckt: ”Men
om jag inte gick så skulle de göra det efter ett tag.” Patrik antar här ett
inifrånperspektiv, men det finns många exempel på utifrånperspektiv då
han noterar vad som försiggår omkring honom: ”De hade tänt eld på mitt
läger. Jag hörde röster och fotsteg bakom mig.” Den roll Patrik antar är
mer en fiktionsroll än en skrivarroll. Han går in i jag:et då han berättar,
men i den avslutande meningen antar han snarast en skrivarroll. Jag kan i
efterhand beskriva sin egen död, och Patrik blir här den allvetande författa-
ren. Detta slut är ju ett tämligen klokt sätt att avsluta texten. Trots att jag
blir dödad av en tiger kan han exempelvis påstå: ”Jag minns att jag sprang
som jag aldrig gjort förut i mitt liv.” Han kan också meddela: ”Det som
skrämde mig mest var att jag inte visste om det fanns vilda djur här”. Detta
exempel kan utgöra en förvarning om att de vilda djuren skulle komma att
spela en roll i händelseförloppet. I textens koherens visar Patrik omsorg om
läsaren, men han tilltalar aldrig läsaren eller använder andra knep för att
visa mottagarmedvetenhet. I så måtto är texten monologisk även om Patrik
lyckas underhålla läsaren och väcka intresse med sin text. Bland annat ge-
nom exakthet i ordval och formuleringar förmedlar han engagemang i sitt
skrivande. Han bygger även ut fraserna för att ge läsaren ytterligare infor-
mation: ”trädkoja byggd av delar från skeppsvraket och träd”,  ”vaknade
jag av ett slags blåshorn som ljöd över hela djungeln”, ”i riktning mot läg-
ret med öronen på helspänn.”, ”med stora knivar i händerna”. I uppgiften
var, som jag tidigare nämnt, de första raderna redan givna. En förutsättning
för textens läsbarhet är att läsaren åtminstone i någon mån är bekant med
Robinson Crusoes öde.

Sammanfattningsvis visar strukturanalysen att Patrik i början av år 7
tycks vara på väg mot ett mer avancerat skrivande. Inte minst hans använd-
ning av exempelvis evaluerande drag och ledfamiljer tyder på det. Varje
tematisk ledfamilj har en funktion, och han återkommer till dem och för-
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djupar beskrivningen av dem under berättelsens gång. Även hans använd-
ning av och fördelningen mellan externa och interna konnektiver pekar i
samma riktning.

5.2.1.3 Stil
Patrik har skrivit en berättande text som kretsar främst kring Robinsons
handlingar. Detta medför att verben får en central roll, vilket visar sig i att
Patrik använder betydligt fler verb än substantiv. Hans stil kan därför sägas
vara verbal. Han använder få hjälpverb medan huvudverben är betydligt
fler. Många av huvudverben används endast en gång, t.ex. hejda mig, blick-
ade, ljöd, satte mig tvärt upp, begav mig och kved, vilka samtliga tillhör de
mer specifika orden. Också på den syntaktiska nivån märks koncentratio-
nen kring Robinsons handlingar. Främst i mellersta delen av texten är me-
ningsbyggnaden omväxlande, medan den mot slutet förändras och till stor
del utgörs av korta huvudsatser som ökar tempot. Här är ettordsfunda-
menten vanliga, t.ex. upprepas jag ofta, medan de i övriga texten till stor
del består av tre ord eller mer. De bisatser Patrik använder är varierade;
endast ungefär en tredjedel av bisatserna inleds med att eller när, subjunk-
tioner som kan ge ett talspråkligt intryck. De i berättelser vanliga när-bisat-
serna inleder samtliga var sin mening och får en kontextskapande funktion:
”När jag kommit en bit in i djungeln”, ”När jag sprang”, ”När jag kom
fram”. Meningsbyggnaden är genomgående korrekt, satsradningar före-
kommer inte, och Patrik har följaktligen i detta avseende ett väl utvecklat
språk. Ett tecken på detta är att de flesta grafiska meningar innehåller en
syntaktisk mening.

Utöver att på ett tämligen objektivt sätt beskriva ett skeende berättar
Patrik med hjälp av varierade substantiv om de ting som omger Robinson.
Några av substantiven är sammansatta, t.ex. skeppsvrak, blåshorn och
högerlår. Han beskriver även vad han hör, ser och känner: ”hörde jag röster
från mitt läger”, ”blickade jag bakåt och fick syn på”, ”Det som skrämde
mig mest”. I strukturanalysen konstaterade jag att Patrik inte medvetet tycks
vända sig till en mottagare genom att t.ex. använda läsartilltal men att han
ändå skrivit en text som tycks ta hänsyn till en läsare. Patriks sätt att va-
riera sitt ordval och hans val av evalueringar väcker läsarens intresse. Det
är lätt att som läsare ta Robinsons parti. I viss mån kan man också uppfatta
Patrik som personlig i sin beskrivning; han tillåter Robinson att springa för
sitt liv, han blir skrämd och är rädd för vilda djur, något som Patrik förmed-
lar till läsaren. På ett stillsamt sätt uttrycker Patrik därmed även sitt enga-
gemang.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Patrik vet hur man skriver en
berättelse; han har kunskap om genren. Patrik berättar på ett effektivt sätt



141

och förmår variera sitt ordval med ibland mer specifika ord, som höjer
textens kvalitet. Syntaxen är elaborerad, och Patriks meningsbyggnad är
till stor del schematisk, ett tecken på att han närmar sig ett vuxenspråk.

5.2.1.4 Respons
Peters respons på Patriks text Robinson Crusoe utgörs av en kort kommen-
tar efter texten samt tre överstrykningar i själva texten. Kommentaren ly-
der:

Du har mycket stor fantasi och berättarglädje. Det var roligt att läsa din
berättelse. Ditt språk är i stort sett bra. Du har lite svårt med skillnaden
mellan ”de” och ”dem”, ex.
De såg honom
Han såg dem
Dela gärna in texten i stycken, det blir lättare att läsa då.

Jag kategoriserar Peters kommentar enligt följande:

Kommunikativt orienterad Det var roligt att läsa din berättelse.
kommentar:

Texttypsorienterad kommentar: Du har mycket stor fantasi och berättar-
glädje.

Skolnormsorienterad kommentar: Dela gärna in texten i stycken, det blir lättare
att läsa då.

Språknormsorienterad kommentar: Ditt språk är i stort sett bra. Du har lite svårt
med skillnaden mellan ”de” och ”dem”, ex.
De såg honom   Han såg dem

Av analysen framgår att Peters respons fördelar sig över samtliga fyra kate-
gorier. Det är dock tveksamt om kommentaren: ”Du har mycket stor fantasi
och berättarglädje” är en texttypsorienterad kommentar, men jag har valt
att bedöma den som en sådan då en berättelse bör vara skriven med fantasi
och berättarglädje. Förmodligen skulle den också kunna placeras i kategorin
kommunikativt orienterad kommentar om man då utgår från att mottaga-
ren upplever författarens fantasi och berättarglädje. Peter upplyser Patrik
om hur han upplevt texten, om den har kommunicerat något till mottaga-
ren, och han gör det i positiva ordalag.

Peter ger en skolnormsorienterad kommentar om styckeindelning, men
han ger inte Patrik någon ledtråd om var han skulle kunna påbörja nytt
stycke. I den språknormsorienterade kommentaren är Peter först något vag:
”Ditt språk är i stort sett bra”, men det framgår inte om det konkreta ex-
emplet på Patriks svårighet att skilja mellan de – dem är den aspekt som gör
att språket inte är helt bra eller om det kanske finns även annat. I själva
texten har Peter markerat:
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nån är överstruket och rättat till någon
Dem (som subj.) är överstruket och rättat till De
mig i konstruktionen ”kved mig” är överstruket.

Det är alltså möjligt att Peter avser även dessa språkliga misstag. Två av de
språkliga drag Peter kommer att påpeka även i senare texter finns exempli-
fierade i Robinson-texten. Det gäller skillnaden de – dem och den talspråk-
liga formen nån.

Som jag redan konstaterat är Peters kommentar positiv i tonen: ”Det var
roligt att läsa din berättelse” och ”Du har mycket stor fantasi och berättar-
glädje.” Det är viktigt att det positiva även kopplas till tydliga krav. Peter
ställer i responsen krav på att Patrik skall kunna skilja på tal- och skrift-
språk (nån–någon) och på subjekts- och objektsform (de–dem). Genom det
konkreta exemplet i den språknormsorienterade kommentaren hoppas Peter
att Patrik skall förstå skillnaden mellan de–dem. Någon mera specifik re-
spons ges inte. Sammanfattningsvis kan konstateras att responskommen-
tarerna är positiva men kanske inte så vägledande för Patriks vidare skri-
vande.

5.2.2 Patriks text Den mystiska mannen
I mitten av höstterminen i år 8 går Peter igenom momentet direkt/indirekt
anföring. Eleverna får först öva på momentet för att sedan skriva en berät-
telse där anföring skall användas. Patrik skriver berättelsen Den mystiska
mannen. Sammanlagt ägnade klassen tre veckor åt denna uppgift.

5.2.2.1 Undervisningen kring Patriks Den mystiska mannen
Peter möter klassen måndagen efter det s.k. novemberlovet, vilket föranle-
der honom att be dem berätta om vad de gjort under ledigheten. De flesta
har sysslat med idrott i någon form.  Sammantaget tar denna mjukstart 25
minuter av den 65 minuter långa lektionen som är den sista före lunch.

I Introduktion – uppgiftsorientering

Ljudnivån är ganska hög när Peter säger: ”Nu ska vi ha genomgång!” Han
skriver ”Direkt och indirekt anföring” på tavlan och uppmanar eleverna
att skriva av. Han skriver först ett exempel: ”Tina sa att hon ville gå hem”
och frågar om det är direkt eller indirekt anföring. När han fått rätt svar
går han vidare och skriver samma mening som direkt anföring. Han frågar
även vad skiljetecknet kolon heter. Peter frågar Patrik varför man bör kun-
na direkt och indirekt anföring. Patrik svarar att han inte vet, och Peter ger
själv en motivering: ”Det är viktigt att kunna återge samtal.” När Peter
berör innehållet och syftet med genomgången används främst det instrue-
rande registret. Även det reglerande registret kommer till användning då
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Peter förutsätter att eleverna vet vad som förväntas av dem, d.v.s. tystnad
och koncentration. Denna uppgiftsorientering avviker något från de övriga
jag hittills analyserat i så måtto att Peter redan från början ger eleverna
talutrymme, inte endast i samband med ”mjukstarten” utan också under
själva genomgången. Värt att notera är också hans användning av vi i ”Nu
ska vi ha genomgång!”

Introduktion – uppgiftsspecifikation

”Ni ska på fredag få skriva en berättelse utifrån en replik. Vad betyder
replik?” frågar Peter. Efter ett tag får han rätt svar och går vidare genom att
läsa upp de repliker eleverna kommer att få som utgångspunkt för texten,
”så ni vet vad det handlar om”. Den för eleverna första frågan i skrivsam-
manhang ställs genast: ”Hur långt ska det vara?” på vilken Peter inte ger
något tydligt svar. ”Först ska vi öva på anföring och skriva i två varianter
som på tavlan”, säger han. Det reglerande registret används då Peter anger
vad som skall göras och ramarna för detta arbete. Elevernas medvetenhet
om detta register blir tydlig då de undrar hur lång deras text skall vara. Att
texter skall ha ett visst omfång tillhör den mer eller mindre uttalade norm
som ingår i skolans verksamhet. Det instruerande registret är representerat
i Peters genomgång av vad det innebär att behärska direkt och indirekt
anföring.

Introduktion – själva igångsättandet

Peter delar ut övningar som eleverna börjar arbeta med under ganska livli-
ga former. Stämningen är dock positiv. När introduktionen är avslutad bör
eleverna ha utökat sitt kunnande med begreppen direkt och indirekt an-
föring. Större delen av introduktionen har skett i form av dialog, men lik-
som i Vanjas klass finns inget utrymme för förhandling.

II Skrivande – samarbete

När cirka 25 minuter återstår av lektionen verkar alla ha kommit igång.
Vissa elever samarbetar, och Peter finns hela tiden bland eleverna för att
svara på frågor och förklara. Att indirekt tal medför tempusändring har
Peter inte berört i sin genomgång, men en elev tar upp detta problem.

Den onsdagslektion i svenska som eleverna normalt har ställdes in då de
skulle besöka Tingsrätten, varför fredagslektionen blir lektion nummer två
i momentet direkt/indirekt anföring. Peter säger till eleverna att först slut-
föra arbetet med övningarna och sedan skriva en berättelse enligt följande
uppgiftsformulering:
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Låt en replik vara utgångspunkt för en berättelse. Antingen kan du tjuv-
lyssna i affären, på bussen eller i korridoren och ta en replik därifrån eller
också kan du välja bland dessa repliker tagna ur några olika böcker.

Klockan tre i morgon skall allting vara på plats igen.
Det förvånar mig att han inte stod och väntade på oss vid grinden.
Vi ska göra dig kry igen, vänta bara. Vad som helst kan hända bland de här
gamla bergen.
Vem är den där karln? Är det någon som vet?
Titta dit bort! Det har tagit eld i berget! Det brinner!
Mår du inte bra? Du är vit som ett spöke. Mår du illa?
Jag höll löftet som jag gav inatt.
Hur kunde du veta vem jag var?
Åh, om jag bara kunde komma ihåg.

Peter frågar vad de bör inleda arbetet med och får svaret ”disposition”.
”Och sen?” fortsätter Peter och eleverna gissar, ”börja skriva”, ”lämna in”,
”renskriva”, innan det svar Peter förväntat sig ges: ”Låta en kompis läsa.”
Därefter får eleverna motivera varför man skall ge respons och även förkla-
ra vad ordet respons betyder. Liksom tidigare undrar eleverna om det ska
vara en lång berättelse och vilken tid de har på sig. Peter svarar: ”Det ska
vara en rejäl uppsats, kanske 3–4 sidor, och den ska lämnas in om en vecka.”
Diskussion om behovet av disposition utbryter, och eleverna klagar: ”På
SO:n behöver vi inte göra nån disposition!” Även genren vållar vissa pro-
blem: ”Det blir ingen uppsats, det blir en berättelse”, säger en elev. ”Ska det
vara typ saga eller action?” undrar en annan. Innan skrivandet av berättel-
sen påbörjas skall dock övningarna slutföras. Dessa verkar kräva mycket
energi, och många frågor ställs. De som hunnit längst sliter med dispositio-
nen: ”Du behöver inte skriva en hel berättelse i dispositionen”, påminner
Peter en elev.

Under den kommande veckan påbörjar alla skrivandet eller åtminstone
dispositionen. Patrik har gjort en disposition med utgångspunkt i repliken:
”Vem är den där karln? Är det någon som vet?” Han hävdar att en kort
disposition räcker, och i en senare intervju förklarar han att om man bara
har några få punkter är man friare i själva skrivandet; en detaljerad dispo-
sition kan låsa tänkandet.

Det blir pratigt, och Peter påminner om skrivro: ”På en skala 1–10 ligger
ni nu på 2” (skall alltså tolkas som att det är alltför högljutt). Skrivuppgiften
föranleder Peter att göra flera påpekanden:

Gör en tankekarta!
Försök få in dialoger så att ni övar på direkt anföring!
Använd nutid för att förhöja stämningen!
Lägg in nån dialog men inte för många!
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Dispositionen vållar vissa elever stora problem, och även i slutet av den
andra veckan finns det elever som ännu inte hunnit påbörja själva berättel-
sen. Det innebär att de i stället måste skriva hemma. Stämningen är under
fredagslektionen mycket positiv, och skämten flyger över klassrummet. Även
läraren ger skämtsamma kommentarer. Jag frågar Patrik om han haft nytta
av genomgången av direkt och indirekt anföring då han verkar att lätt kun-
na använda den i berättelsen. ”Jo, men jag kunde lite redan innan”, svarar
han. Andra elever har större svårigheter.

Eleverna samarbetar kring skrivandet, men samarbetet är även tydligt
mellan Peter och eleverna. Dock är eleverna i fokus, det är de som skriver,
men Peter har en framträdande roll, vilket kan vara en indikation på att
uppgiften innebär vissa utmaningar för eleverna. Läraren är vanligen mera
tillbakadragen i detta skede av undervisningen då eleverna kommit igång
med sitt arbete. Båda registren används av Peter. Det reglerande registret
blir tydligt då han exempelvis måste motivera varför eleverna skall göra en
disposition och då han påpekar vikten av skrivro när ljudnivån höjs. Det
instruerande registret används bl.a. då han berör innehållet när han besva-
rar elevernas frågor.

III Avslutning av uppgiften

Den sista lektionen i momentet äger rum en måndag och ägnas åt elev-
respons. ”Man ska säga vad som är mindre bra och vad som är bra”, säger
en elev. ”Man ska börja med det positiva och ge förslag till förändringar”,
säger en annan. Peter rättar till förbättringar. Ett responspapper, taget ur en
lärobok, delas ut och gås igenom. Läraren säger att målet med responsen är
att produkten skall bli så bra som möjligt. På onsdagen skall en slutversion
lämnas in. Eleverna skall arbeta i par, och några går till ett grupprum, bl.a.
Patrik, som ingår i en grupp på fyra. När jag deltar i gruppens responsgi-
vande läser Patrik sin text Den mystiska mannen (se avsnitt 5.2.2.2) högt
för de andra med varierad och välmodulerad röst. Gruppmedlemmarna lyss-
nar andäktigt, och den respons Patrik får är odelat positiv. Patrik själv upp-
täcker att han gjort några stavfel. En annan elev i gruppen känner vid läs-
ningen att hans egen text är så tråkig att han måste skriva en ny.

Peter avslutar lektionen med att säga att han ser fram emot att få läsa
deras berättelser. Han kommer före jul att lämna tillbaka dem med skrivna
kommentarer, men någon ytterligare bearbetning äger därefter inte rum.
Momentet direkt och indirekt anföring avslutas följaktligen med respons –
elevernas muntliga och lärarens skriftliga. Även denna sista lektion har
eleverna huvudrollen medan lärarens roll blir mer underordnad. Efter in-
ledningen av lektionen ägnar sig Peter naturligt nog mest åt lyssnande. Även
i detta skede används båda registren: det instruerande exempelvis då lära-



146

ren anger syftet och målen för responsgivningen men också det reglerande
under genomgången av hur responsen skall genomföras.

5.2.2.2 Struktur
Eleverna har haft en knapp veckas kunskapsmässig och mental förberedel-
setid inför uppgiften att skapa en text innehållande direkt/indirekt anfö-
ring. Av de repliker eleverna kunde välja mellan valde Patrik således ”Vem
är den där karln? Är det någon som vet?” som alltså utgör själva inledning-
en till texten. Patriks disposition omfattar fyra punkter: inflyttning, skolan,
inbrott och missförstånd. Nedan presenteras Patriks text Den mystiska
mannen.

Den Mystiska mannen

– Vem är den där karln? Är det någon som vet det? frågar Kalle sin kompis
Johan.

Kalle och  Johan är två små glada gossar som går på lågstadiet. En man, i
ungefär 50 års åldern, hade just flyttat in i huset bredvid Kalle. Han hade
lång svart regnkappa, höga stövlar, långt okammat hår och ett ärr på högra
kinden. Han såg väldigt skum ut.

– Han är säkert en mördare eller nåt sånt. säger Kalle.

– Nää…… tror du det? Frågar Johan lite skrämt.

– Man vet aldrig med såna där. svarar Kalle.

– Ähh ……. nu struntar vi i det. Vi drar ner till fotbollsplanen istället.

De två vännerna gick ner till fotbollsplanen och spelade fotboll hela dagen.
De skulle njuta så mycket som möjligt av den sista dagen på sommarlovet.
För dagen efter skulle de återvända till den gråa vardagen igen.

Dagen efter kom Kalle knappt upp ur sängen, han hade vant sig att sova
länge. Efter frukosten tog han på sig kläderna och begav sig till Johan.

Han tittade oroligt mot huset bredvid för att se om han såg den nyinflyttade
gubben. Men han verkade inte vara hemma. Kalle träffade Johan ett par
hundra meter bort. Tillsammans gick de till skolan.

– Välkomna tillbaka allihop. sa lärarinnan och log sig sockersöta, hiskliga
leende.
– Har ni haft det bra?

– Jaa! svarade klassen i en kör.



147

– Jag ska börja med att presentera den nya vaktmästaren. säger lärarinnan.

In kliver Kalles nya granne. Han har samma kläder som dagen innan och ser
lika hemsk ut.

– Det här är Fritz. säger lärarinnan Han flyttade hit till Umeå från Pajala
Han kom hit igår. Något du skulle vilja säga Fritz?

– Ja. Att alla elever som skitar ner och förstör kommer att få straff. sa Fritz
och log (lite) hemskt.

Alla barnen i klassen pratade med varandra oroligt efter att Fritz gått. Da-
gen tog slut ganska snabbt efter händelsen. Johan och Kalle gick hemåt och
pratade med varandra om vaktmästar-Fritz:

– Undrar vad man får för straff om man skräpar ner. sa Johan.

– Han hänger säkert upp barnen i fötterna så får de hänga där och dingla
ner från taket. sa Kalle och såg ut som en psykopat.

De två vännerna skiljdes där de brukar träffas på vägen till skolan. Kalle
gick hem och berättade för sin mamma om den nya vaktmästaren. Men hon
sa att han inte var farlig alls och det köret. men Kalle visste att det var nåt
skumt med han. Kalle gick och la sig tidigt den kvällen. Han somnade di-
rekt.

Dagarna och veckorna bara flög förbi och en kall dag i februari skulle all-
ting förändras.

Kalle och Johan är på väg till skolan när de ser ett blodigt fotspår på den
vita snön. De kollar varifrån det kommer och ser att det kom ifrån
Vaktmästar-Fritz. Han lunkade iväg framför dem.

– Jag visste att det var något skumt med han. sa Kalle.
– Kom. Vi måste gå och se vem han har mördat. fortsatte han.

– Men …..  han Johan bara säga.

– Inga men nu. sa Kalle. Vi måste göra det här. Personen kanske inte är död
än.

De sprang runt vaktmästar-Fritz hus för att hitta en väg in. Till deras lättnad
så hade Fritz glömt att låsa dörren. De två vännerna gick in långsamt och
tyst. Allt var mörkt. Ett konstigt ljud hördes från källaren. Kalle och Johan
smög mot trappen ner till källaren. Ljudet blev allt högre ju närmre källaren
de kom. I slutet av trappan var det en stor ståldörr med hänglås på. Som tur
var så hängde nycklarna på en stor gammal rostig spik. Kalle tog ner den
rostiga nyckeln. Det var så att han nådde den precis, för Kalle är ganska
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kort i rocken. Bara 1.51 m från topp till tå. Han stoppade in nyckeln i låset,
men vred inte om.

– Ska vi göra det här? frågar Kalle Johan. Det kanske är värsta offrings-
stället där inne. För det luktar ruttet.

– Jag vill egentligen inte. Men vi måste göra det. Så vrid om nyckeln nu. sa
Johan.

Kalle tog ett djupt andetag och vred om nyckeln med sin darrande hand.
Det hördes ett ”klick” och hänglåset gick upp. Kalle tog bort hänglåset från
dörren och la sin hand på handtaget.

– Okej ….. på 3. sa Kalle 1….. 2 ….. 3.

Dörren for upp och Kalle och Johan rusade in i rummet. De möttes först av
en förfärligt stark stank som gjorde dem spyfärdiga. Efter det såg dom massa
maskiner och stora blodiga bitar som hängde i rep från taket.

– Vad är det här? Frågar Kalle och ser förfärad ut.

– Det är mitt privata slakteri. Hördes en röst säga bakom dem.

Det var vaktmästar-Fritz. Han log hånfullt mot de två små pojkarna.

– Men vad är det där då? frågar Johan och pekar på köttbitarna.

– Det är slaktade grisar från min brors gård ute på landet. sa Fritz.

– Åhhh ….. och vi som trodde att du var en mördare. sa Kalle och såg lurad
ut.

– Ja du, ni barn tror så mycket ni. svarade  Fritz och log ännu mer hånfullt.
Men nu måste ni följa med mig, så ska vi ringa era föräldrar.

Så gick dem upp och Fritz ringde Kalle och Johans föräldrar. När de kom
var de alldeles vansinniga och illröda av ilska. Gissa om Kalle och Johan
fick utegångsförbud.

Som texttyp tillhör även denna text kategorin ”egen produktion”. Patriks
text Den mystiska mannen är, liksom de flesta texter profilklassen skrivit,
ett exempel på berättande text. Denna gång ingår övandet av ett visst mo-
ment, direkt/indirekt anföring.

Dispositionen – inflyttning, skolan, inbrott och missförstånd – får väl
närmast betraktas som en mycket grov plan. Patrik har i stort följt det för-
lopp dispositionen skissar. Den mystiska mannen är skriven i kronologisk
ordning, och den omfattar i tid ungefär ett halvår. De inledande raderna
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t.o.m. ”För dagen efter skulle de återvända till den gråa vardagen igen”
utgör orienteringen, där Patrik utnyttjar greppet in medias res – läsaren
förs rakt in i handlingen. Texten har sedan två tydliga vändningar: den
första då Kalles nya granne kliver in i klassrummet och den andra den kalla
februaridagen då allt skulle förändras. Höjdpunkten kommer då barnen
förstår att de begått ett misstag. Den sista meningen, ”Gissa om Kalle och
Johan fick utegångsförbud”, kan betraktas som berättelsens koda då Patrik
tydligt signalerar textens slut. Den handskrivna texten är indelad i ett stort
antal stycken, men det är oklart om Patrik alltid avsett att påbörja nytt
stycke även om det grafiskt kan verka så. De många replikerna har ofta
skrivits med en tom rads mellanrum, vilket i min datorutskrift ger intryck
av nytt stycke.

Patriks text är temporalt strukturerad med tydliga tidsangivelser: man-
nen hade just flyttat in, den sista dagen på sommarlovet, dagen efter, efter
frukosten, dagarna och veckorna flög förbi, en kall dag i februari, de möttes
först av en förfärlig stank, efter det såg dom,  så gick de upp, när de kom.
Verben är oftast i preteritum och för handlingen framåt. Det finns endast
några få fria satser, exempelvis i inledningen: ”Kalle och Johan är två små
glada gossar”, ”[mannen] hade lång svart regnkappa”. Senare sägs ”Kalle
hade vant sig att sova länge”. Dessa satser skulle även kunna placeras på
annan plats, åtminstone inom samma skede av handlingen, utan att på-
verka själva förloppet. Däremot skulle det vara svårt att ändra på de många
temporala satsernas följd. Tempus växlar flera gånger. Nästan hela inled-
ningen är skriven i presens, och sedan återkommer presens här och var
medan texten i övrigt är skriven i preteritum. Det är dock svårt att se om
Patrik haft ett syfte med dessa tempusväxlingar eller om de tillkommit av
en slump. Pluskvamperfekt förekommer några gånger och då för att signa-
lera bakgrund, t.ex.”[Mannen] hade just flyttat in”, ”Till deras lättnad så
hade Fritz glömt”.

Patrik använder sig av ett stort antal evalueringar för att föra fram sitt
budskap. Han klargör inte hur läsaren skall uppfatta t.ex. poängen, utan
han låter snarare läsaren själv dra slutsatser, d.v.s. extern evaluering före-
kommer inte. Däremot finns många exempel på inbäddade värderingar i
Kalles och Johans repliker, t.ex. klargörs synen på Fritz i bl.a. följande di-
rekta anföringar: ”Han är säkert en mördare eller nåt sånt. säger Kalle”,
”Att alla elever som skitar ner och förstör kommer att få straff. sa Fritz och
log (lite) hemskt”, ”Jag visste att det var något skumt med han. sa Kalle.”
Både Kalle och Johan beskrivs via deras direkta tal. Johans initiala rädsla
framgår i repliken: ”Nää ...... tror du det?” eller i: ”Undrar vad man får för
straff om man skräpar ner. sa Johan.” Likaså framgår att Kalle inlednings-
vis är ganska kavat: ”Man vet aldrig med såna där. svarar Kalle” eller i ”Vi
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måste gå och se vem han har mördat. fortsatte han.” Senare blir Kalle mera
tveksam medan Johan karskat upp sig: ”Ska vi göra det här? frågar Kalle
Johan. Det kanske är värsta offringsstället där inne. För det luktar ruttet.”
Johan svarar: ”Jag vill egentligen inte. Men vi måste göra det. Så vrid om
nyckeln nu.” Läsaren lär således känna pojkarna till stor del genom deras
repliker, men ett undantag är uppgiften om att Kalle är kort i rocken, bara
1,51 meter.

Intern evaluering förekommer ofta, främst med hjälp av lexikala mar-
körer. Fritz föga attraktiva yttre framgår av följande formulering: ”Han
hade lång svart regnkappa, höga stövlar, långt okammat hår och ett ärr på
högra kinden. Han såg väldigt skum ut.” Kalle ogillar Fritz redan från bör-
jan: ”Han tittade oroligt mot huset bredvid för att se om han såg den nyin-
flyttade gubben.” Lärarinnan framställs inte heller i positiva termer: ”log
sig sockersöta, hiskliga leende”.

Även i miljöskildringen förekommer interna evalueringar. Hem- och skol-
miljön är tämligen anonyma även om staden nämns vid namn, Umeå. Mil-
jön i källaren och slakteriet däremot tecknas mera detaljerat: I slutet av
trappan fanns en stor ståldörr, nycklarna hängde på en gammal rostig spik,
det luktade ruttet, de möttes av en förfärligt stark stank, blodiga bitar
hängde i rep från taket. Patrik använder både syn och luktsinne för att ge
läsaren en upplevelse av det hemska. Att miljöskildringen är relativt knapp-
händigt beskriven framgår även tydligt av att endast få fria satser finns,
vilket jag ovan konstaterat.

Efter att ha skrivit flera berättande texter och arbetat med ett sagotema
under år 7 har Patrik fått mönster för berättelser, och han är därför förtro-
gen med denna texttyp. Uppgiften innebär dock ett mer avancerat berät-
tande, då kravet ställs att direkt/indirekt anföring skall användas i texten
samtidigt som han även denna gång skall skapa en berättelse utifrån en
given inledning.

Textens huvudsakliga ledfamilj är Kalle och Johan, och referenser till
dem återkommer frekvent i texten. Liksom i de tre hittills analyserade tex-
terna är identisk bindning mycket vanlig. I texten finns exempel redan i de
två första meningarna: ”frågar Kalle sin kompis Johan. Kalle och Johan”.
Det finns många exempel på denna form av upprepning då det är viktigt att
för läsaren klargöra vem av de två vännerna som agerar. Även modifierad
upprepning är representerad: ”frågar Kalle sin kompis Johan. Kalle och
Johan ”. Ibland förekommer pronominalisering: de två vännerna – de.

De tematiska ledfamiljerna utgörs av skolan, vaktmästaren och slakte-
riet. Ledfamiljen skolan har referenserna lågstadiet, sommarlovet, den gråa
vardagen, lärarinnan, klassen, elever, barnen i klassen. Lärarinnan uppre-
pas identiskt lika tre gånger, d.v.s. samtliga gånger Patrik nämner henne.



151

Till ledfamiljen vaktmästaren hör referenserna den där karln, mördare, såna
där, den nyinflyttade gubben, Kalles nya granne, Fritz, vaktmästar-Fritz.
Exempel på bindningstypen delidentitet finns i exempelvis Fritz –
vaktmästar-Fritz. Pronominalisering använder Patrik många gånger, t.ex.
en man – han, Kalles nya granne – han. Referenser till ledfamiljen slakteriet
är värsta offringsstället, stank, maskiner, blodiga bitar, köttbitar, slaktade
grisar. Via association är även orden blodigt fotspår, källare, trappa, stål-
dörr, nyckel, hänglås och handtag knutna till samma ledfamilj. Likaså måste
läsaren genom association förstå hur värsta offringsstället hör ihop med
luktar ruttet och förfärligt stark stank och blodiga bitar.

Två av de viktiga referenterna, Kalle och Johan respektive vaktmästaren,
introduceras redan i de första meningarna. Att dessa ledfamiljer är viktiga
tyder även deras ofta förekommande placering på temaplats på. Den första
meningen ”Vem är den där karln?” angavs i uppgiften och var därför inget
Patrik kunde påverka. Den där karln, alltså en nominalfras i bestämd form
som står på remaplats i meningen, är den första benämningen på vaktmäs-
taren. I fjärde meningen kommer förklaringen: ”En man i ungefär 50 års
åldern”. En man utgör fundament, är subjekt men står i obestämd form,
vilket signalerar att han är okänd för läsaren. I kommande mening används
pronomenet han om mannen. Det vanliga förhållandet att tema anger känd
information och rema okänd är alltså här omkastat, men detta ger en dra-
matisk effekt i inledningen, d.v.s. det historiska knepet ”in medias res” an-
vänds. Läsaren kastas rakt in i situationen, och lite senare kommer förkla-
ringen till vem mannen är. Längre fram i texten omtalas han i bestämd
form, den nyinflyttade gubben. Lärarinnan presenterar honom som den nya
vaktmästaren, alltså med en nominalfras i bestämd form, vilket skulle kunna
betyda att eleverna redan visste att det skulle komma en ny vaktmästare till
skolan. Först sedan Kalles nya granne klivit in i klassrummet får han även
ett namn – Fritz och senare vaktmästar-Fritz.

I den andra meningen, ”frågar Kalle sin kompis Johan”, nämns de två
kompisarna vid namn utan vidare information, och liksom med den där
karln signalerar detta att de är kända för läsaren, vilket inte är fallet. I
kommande mening ges så en förklaring: ”Kalle och Johan är två små glada
gossar som går på lågstadiet”. Ledfamiljerna vaktmästaren respektive Kalle
och Johan får alltså en likartad introduktion. Ledfamiljen skolan nämns
genomgående i bestämd form vilket är naturligt då läsaren redan i den tredje
meningen får veta att de glada gossarna går på lågstadiet. Därför är det inte
heller problematiskt för läsaren då Patrik skriver lärarinnan i bestämd form
trots att hon inte introducerats tidigare.

Temaupprepning förekommer här och var, främst genom upprepning av
han. Även flera exempel på temaprogression finns: ”ett blodigt fotspår”, en
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nominalfras i obestämd form i remaposition som i kommande mening be-
nämns det, dock inte på temaplats. Ett annat exempel är ”Ett konstigt ljud
hördes från källaren.” I den efterföljande meningen använder Patrik be-
stämd form ”Ljudet blev allt högre”. Ytterligare ett exempel gäller kött-
bitarna i källaren, stora blodiga bitar, som senare återkommer i bestämd
form: ”Men vad är det där då? frågar Johan och pekar på köttbitarna.”

Tematiken i Patriks text förutsätter ibland att läsaren förstår samman-
hanget. Det gäller främst besöket i källaren där det fanns ”en stor ståldörr
med hänglås på”. I den kommande meningen skriver Patrik om nycklarna,
underförstått nycklarna till hänglåset, som i nästa mening nämns i singular,
nyckeln, och senare den. Först efter fem meningar återkommer låset och då
i bestämd form: ”Han stoppade nyckeln i låset”.

Bland de meningsinterna konnektiverna finns, liksom i texten om Robin-
son Crusoe, flera exempel på användning av så, vilket tyder på influenser
från talspråket. Så strukturerar textinnehållet som i exempelvis mening-
arna: ”Han hänger säkert upp barnen i fötterna så får de hänga där och
dingla ned från taket.” och i ”Men nu måste ni följa med mig, så ska vi
ringa era föräldrar.” Endast ett par meningsinterna temporala konnektiver
finns, efter att och när, vilka får liten strukturerande tyngd. Det relativa
som är vanligt förekommande liksom subjunktionen att. De elliptiska
koordinationsfraserna med det additiva och, t.ex. i ”sa Fritz och log lite
hemskt”, som förekom i texten om Robinson Crusoe, återkommer även
genom hela texten Den mystiska mannen.

Liksom i den förra texten av Patrik är ungefär en tredjedel av konnektiverna
meningsexterna, varav 5 utgörs av adversativa men och 7 av olika temporala
konnektiver såsom efter och  dagen efter, vilkas funktion är att strukturera
och föra handlingen framåt. Men har inte alltid en adversativ funktion utan
får ibland en snarast retorisk innebörd. Så är delvis fallet i Patriks text, t.ex.
i frågan Johan ställer: ”Men vad är det där då?” och i Fritz påstående:
”Men nu måste ni följa med mig.” Även ett par meningsexterna så finns,
närmast med betydelsen att en ny fas påbörjas i berättelsen, t.ex.: ”Så vrid
om nyckeln nu.”

Dialoger bygger på talspråket och innehåller därmed få konnektiver. Så
är också fallet i denna text där ett fåtal syntaktiska meningar innehåller
någon konnektiv. De exempel som finns är såväl meningsexterna som –
interna, t.ex.: ”Jag vill egentligen inte. Men vi måste göra det. Så vrid om
nyckeln nu.” och i ”Undrar vad man får för straff om man skräpar ner.”

I inledningen finns främst implicit konnektivbindning, d.v.s. inga
konnektiver är utsatta, utan läsaren måste själv förstå hur de olika satserna
eller meningarna innehållsmässigt hör ihop. Vaktmästaren beskrivs i så-
dana ordalag att läsaren förstår varför han i första meningen benämns den
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där karln. Patrik radar upp påståenden om honom på ett additivt sätt: ”En
man, i ungefär 50 års åldern, hade just flyttat in i huset bredvid Kalle. Han
hade lång svart regnkappa, höga stövlar, långt okammat hår och ett ärr på
högra kinden. Han såg väldigt skum ut. Han är säkert en mördare eller
något sånt.” Läsaren får således förknippa Fritz yttre med förmodad brotts-
lighet. Konnektiven eller anger att vaktmästaren kunde vara något annat
hemskt om han nu inte var mördare. Även i avsnittet då vaktmästaren pre-
senteras för skolbarnen finns främst implicit konnektivbindning liksom i
stycket då Kalle och Johan upptäcker ett blodigt fotspår i snön:

De kollar varifrån det kommer och ser att det kom ifrån Vaktmästar-Fritz.
Han lunkade iväg framför dem.
– Jag visste att det var något skumt med han. sa Kalle.
– Kom. Vi måste gå och se vem han har mördat. fortsatte han.

Läsaren måste själv först dra slutsatsen att blodet kommer från en mörda-
res offer för att senare förstå att det kommer från slaktade grisar. Konnektiv-
bindningen är dock övervägande explicit.

Till skillnad från texten om Robinson Crusoe antar Patrik här en skrivar-
roll snarare än en fiktionsroll. I texten finns flera indikationer på att han
använder diverse knep för att skapa ett intressant innehåll för läsaren. Han
skriver i 3:e person och distanserar sig från innehållet; han intar ett utifrån-
perspektiv. I stället för att beskriva Kalle och Johan direkt låter han dem få
framtona för läsaren genom sina handlingar. Han ger inte heller flera upp-
lysningar än vad som behövs för att läsaren skall kunna följa skeendet.
Uppgifterna om att Kalle gick och la sig tidigt efter första skoldagen och att
han somnade direkt kan verka överflödiga, men de informerar ändå läsaren
om att den första skoldagen och mötet med Fritz hade tagit hårt på kraf-
terna. Den välvilliga tolkaren skulle kunna se detta som ett ganska drivet
sätt att beskriva Kalles känslor. Patrik försöker även att inta ett barns per-
spektiv, vilket märks exempelvis i meningen ”Men hon sa att han inte var
farlig alls och det köret men Kalle visste att det var nåt skumt med han”.
Författaren Patrik bryter in här och var för att föra handlingen framåt. Han
håller läsarens intresse vid liv genom att hela tiden låta spänningen stegras
fram emot en höjdpunkt då barnen överraskas i Fritz slakteri. Att något
avgörande skulle ske ger den allvetande författaren en vink om då han skri-
ver: ”en kall dag i februari skulle allting förändras”. Han använder sig även
av knepet fördröjning: ”Han stoppade in nyckeln i låset, men vred inte
om.”

I Patriks text finns såväl påståenden, frågor och uppmaningar som
interjektioner. I löptexten används genomgående påståenden, t.ex. ”De två
vännerna skiljdes där de brukar träffas på vägen till skolan.” I dialogen
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finns däremot många frågor, t.ex. frågar lärarinnan barnen: ”Har ni haft
det bra?” Sista frågan står Johan för som, trots att de ertappats i Fritz käl-
lare, ändå inte kan motstå sin nyfikenhet utan frågar Fritz: ”Men vad är det
där då?” Även uppmaningar finns flera i dialogen även om de inte rent
grafiskt markerats, exempelvis Johans uppmaning till Kalle: ”Så vrid om
nyckeln nu.” Patrik använder också några interjektioner, exempelvis: ”Jaa!
svarade klassen i en kör.” I hans språkhandlingar verkar det finnas ett di-
rekt samband mellan form och funktion, men man kan även ana ett mer
indirekt då han beskriver den tidigare nämnda förändringen hos Johan från
att vara rädd till att bli den pådrivande. I den avslutande meningen skapar
han kontakt med läsaren genom ett direkt tilltal: ”Gissa om Kalle och Jo-
han fick utegångsförbud.”

Sammanfattningsvis kan konstateras att strukturanalysen av Den mys-
tiska mannen bekräftar resultatet i analysen av texten Robinson Crusoe –
att Patrik tycks vara på väg mot ett vuxet skrivande och att han i denna text
dessutom utvecklat sitt skrivande ytterligare. Referensbindningsanalysen
visar att Patrik, genom att använda olika sätt att binda samman referenter-
na, skapar ett tydligt sammanhang i texten, vilket anses vara ett tecken på
kvalitet i texter. Till skillnad från Viktoria utvecklar Patrik de referenser
som finns i texten, och de är levande texten igenom, vilket också analysen
av ledfamiljer visar. Temaupprepningarna i Patriks förra text förekommer
inte i denna. Andra exempel på utveckling är användningen av dialogen på
ett medvetet sätt och av evalueringar.

5.2.2.3 Stil
Patriks stil är konkret och bitvis mycket exakt. Han anger många detaljer
och beskriver kronologiskt vad som händer, vilket bl.a. de handlingsinrik-
tade verben speglar. I texten finns såväl dynamiska verb som statiska. Några
exempel på dynamiska verb är: kliva, skräpa, mörda, springa, smyga, ringa
och på statiska: tro, undra, njuta, vänja sig, sova, gissa. I en berättande text
skildras ett händelseförlopp, och det är naturligt att de dynamiska verben
är många. Att Patriks text även innehåller en hel del statiska verb är ett
tecken på att de två pojkarna också reflekterar kring skeendet och att mil-
jön och människorna beskrivs. Stilen kan även sägas vara dramatiserande
genom att han på olika sätt skapar spänning för läsaren, vilket jag visade i
strukturanalysen. Till det dramatiserande intrycket bidrar även valet av
substantiv, t.ex.: ståldörr, offringsställe, stank.

Trots att Patrik i stort intar ett utifrånperspektiv kan stilen betecknas
som dialogisk. Han kommunicerar sina värderingar, och i sista meningen
tilltalar han läsaren. Texten innehåller många dialoger som också de skapar
närhet till läsaren. Han låter barn tala och försöker hitta pojkarnas sätt att
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uttrycka sig utan att gå till för läsaren tröttande överdrift: ”Jag visste att
det var nåt skumt med han.” eller ”Det kanske är värsta offringsstället där
inne.” Genom att låta vaktmästaren uttrycka sig på ett oborstat sätt för-
stärker han den negativa bilden av honom: ”Att alla elever som skitar ner
och förstör kommer att få straff.” Stilen i dialogdelarna är också vardaglig,
t.ex. i: ”Ähh ....... nu struntar vi i det. Vi drar ner till fotbollsplanen istäl-
let.” Verben i dialogen är ofta vanliga och större delen är hjälpverb, t.ex.
vara och ha i olika tempus samt ska och måste. Av de anföringsverb Patrik
använder är säga det vanligaste. Övriga anföringsverb är fråga, svara och
fortsätta. Samtliga anföringsuttryck är placerade efter anföringen, vilket
ger ett något enahanda intryck.

Stilen i dialogerna liknar således inte texten i övrigt. För att ytterligare
visa detta jämför jag i tabell 9 löptext och dialog. De värden som anges är
beräknade på antalet ord för respektive del, d.v.s. 559 och 343. I dialogen
är inräknat utöver den direkta anföringen även anföringssatser med even-
tuella tillhörande bestämningar.

tabell 9. Sammanställning av språkdragsvärden i Patriks text Den mystiska
mannen

Tot. värden Löptext Dialog

Ord
Antal löpord 902 559 343

Ordlängd 4,13 4,19 4,03

Andel långord/löpord 0,13 0,15 0,10

Engångsord/lexikonord 0,61 0,80 0,42

Andel substantiv/löpord 20 23,6 14,3

Andel verb /löpord 20,2 16,5 25,9

Andel huvudverb/löpord 13,5 11,6 16,6

Andel hjälpverb/löpord 6,5 4,3 9,3

Nominalkvot 0,99 1,38 0,57

Syntax
Ord/GM 9,91 10,75 8,79

Ord/SM 8,93 9,80 7,80

GM=SM 90 % (82) 92 % (48) 87 % (34)

GM=flera SM 10 % (9) 8 % (4) 13 % (5)

Antal BS/100 SM 21,78 24,56 18,18

Antal BS/1000 ord 24,39 25,04 23,32
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Dialog utgör en stor del av textmassan och en förklaring till detta kan vara
innehållet i uppgiften. Dels hade Patrik övat på direkt/indirekt anföring
under flera lektioner före själva skrivandet, dels ingick i skrivuppgiften att
visa att han kunde behärska användningen av just anföring. Viktigt att upp-
märksamma är skillnaden i andel engångsord mellan löptext och dialog.
Engångsorden är nästan dubbelt så vanliga i löptexten som i dialogerna.
Denna skillnad tydliggör att ett mer vardagligt språk används i dialogen.
Om detta vittnar också skillnaden i nominalkvot mellan löptext och dialog.
Patrik lyckas således i dialogen fånga typiska talspråksdrag. Skillnaden
mellan löptext och dialog är också tydlig på den syntaktiska nivån. De gra-
fiska meningarna i dialogen är kortare och flera innehåller mer än en syn-
taktisk mening, medan den grafiska meningen i löptexten däremot till stor
del utgörs av en syntaktisk enhet, vilket är utmärkande för skriftspråk.

På den syntaktiska nivån kan även konstateras att antalet bisatser per
100 syntaktiska meningar och per 1000 ord i löptexten är ungefär det-
samma, vilket är ett tecken på ett mer avancerat skrivande. Ett annat tecken
på detta är att de flesta fundamenten i löptexten består av två ord eller fler
– ett resultat som avviker från övriga texter i vilka ettordsfundamenten är
övervägande. I jämförelse med Patriks text om Robinson har variationen i
och längden på fundamenten ökat väsentligt.

Stilen kan även karaktäriseras som elaborerad och noggrant utarbetad.
Exempelvis har många substantiv bestämningar i form av adjektiv: ”Kalle
och Johan är två små glada gossar”, ”[Fritz] hade lång svart regnkappa,
höga stövlar, långt okammat hår”, lärarinnan log sitt ”sockersöta, hiskliga
leende”, nycklarna hängde ”på en stor gammal rostig spik”, vilket även det
ger ytterligare information till läsaren. Föräldrarna utmålas som ”vansin-
niga och illröda av ilska”. Stilen känns trots det inte utsmyckad eller över-
lastad. Som jag redan konstaterat i strukturanalysen finns många värde-
rande ord och uttryck i texten, inte minst i replikerna.

Patrik använder direkt anföring på ett medvetet sätt, men han har ännu
inte helt lärt sig att använda korrekta skiljetecken och stor eller liten bok-
stav i samband med direkt anföring, vilket framgår av följande exempel:
”Det är mitt privata slakteri. Hördes en röst säga bakom dem.” Patrik har
i Den mystiska mannen utvecklat en stil som väl tjänar sitt syfte att under-
hålla. Det är dock troligt att det outtalade syftet för Patrik är att visa lära-
ren att han behärskar konsten att använda direkt tal i en sammanhängande
text. Trots mängden repliker blir inte stilen pratig utan snarare koncentre-
rad; inga ovidkommande detaljer avleder läsaren.

Patrik visar även i Den mystiska mannen viss osäkerhet i hanteringen av
de/dem: ”Så gick dem upp och Fritz ringde”. Samtidigt innehåller texten
också flera exempel på en korrekt användning av dem. Patrik använder
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även subjektsformen han där det borde varit objektsformen honom. Dock
används det ena han där Kalles tankar redovisas och det andra i direkt tal.
Det är alltså inte helt osannolikt att Patrik medvetet valt att använda det
talspråkliga han i dessa fall.

Även stilanalysen visar således att Patrik närmar sig ett utvecklat skri-
vande. Ett exempel på det är hans förmåga att fånga för talspråket typiska
drag i den direkta anföringen, medan stilen i löptexten har en mer skrift-
språklig karaktär.

5.2.2.4 Respons
Nedan ges Peters respons på Patriks text Den mystiska mannen.

Innehåll:
Du bygger upp en spänning i din berättelse, vilket gör att läsaren vill läsa
vidare. Historien känns dock lite väl konstruerad. Jag tycker att du kunde
ha haft längre berättande avsnitt så att man som läsare får mer bakgrund.
Det känns som om du går direkt på händelserna.

Språk:
Ditt språk fungerar bra och innehåller flera adjektiv som skapar känsla i
berättelsen.

Direkt anföring: Bra.

(Betyg:) VG

Jag kategoriserar Peters kommentarer enligt följande:

Kommunikativt orienterade Du bygger upp en spänning i din berättelse,
kommentarer: vilket gör att läsaren vill läsa vidare. Historien

känns dock lite väl konstruerad. Jag tycker att du
kunde ha haft längre berättande avsnitt så att
man som läsare får mer bakgrund. Det känns
som om du går direkt på händelserna.

Språknormsorienterade Ditt språk fungerar bra och innehåller flera
kommentarer: adjektiv som skapar känsla i berättelsen. Direkt

anföring: Bra

Till skillnad från Peters kommentarer på Robinson-texten grupperar de sig
här i två kategorier, de kommunikativt orienterade respektive de språk-
normsorienterade kommentarerna.

Grundtonen i denna respons är positiv: ”läsaren vill läsa vidare” och
”Ditt språk fungerar bra”, skriver Peter. Han pekar på att Patrik har alltför
få berättande avsnitt men anger inte var i texten det skulle kunna vara lämp-
ligt att berätta i stället för att använda dialog. Det kan vara svårt för Patrik
att avgöra vad i texten som är bra respektive mindre bra i detta avseende. I
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min intervju med Patrik i slutet av höstterminen i år 8 diskuterade vi en text
som eleverna skrivit i de samhällsorienterande ämnena och som även Peter
läst. I kommentaren till den texten skrev Peter: ”Du har ett bra avvägt för-
hållande mellan berättande och dialog.” På min fråga om han förstod vad
Peter menade svarade Patrik: ”Jag vet inte, att jag är bra på att skriva kanske.
Att det är bra ordning.” När jag läste Peters kommentar ytterligare en gång
sade Patrik: ”Ja, det fattar jag inte vad han menar.” Även kommentarerna:
”Historien känns dock lite väl konstruerad” och ”Det känns som om du
går direkt på händelserna” kräver säkert en förklaring för att Patrik skall
förstå dem.

 ”Ditt språk fungerar bra och innehåller flera adjektiv som skapar känsla
i berättelsen”, skriver Peter under rubriken ”Språk”. Vad som menas med
ett språk som fungerar bra klargörs inte. Däremot är Peter mera specifik då
han påpekar att Patrik kan använda adjektiv på ett för läsaren positivt sätt.
I den ovan nämnda intervjun diskuterade Patrik och jag ytterligare delar av
responsen på SO-texten. Där skrev Peter: ”Dessutom använder du dig av
träffsäkra adjektiv på ett bra sätt.” När jag frågade Patrik om han förstod
denna mening svarade han: ”Ja, jag använder rätt ord vid rätt tillfälle”.

Peter anser att användningen av direkt anföring är bra. Denna aspekt
har fått en egen rubrik som gör att den framhävs extra. Det klargör för
eleverna att detta moment var en viktig del av skrivandet denna gång. Däre-
mot är det inte tydligt vad, mera specifikt, som var bra med Patriks direkta
anföring. Var det mängden repliker? Denna tolkning är väl tveksam mot
bakgrund av vad Peter skrev i stycket om innehållet. Var det replikernas
innehåll? Det är möjligt. Var det själva det formella skrivandet av direkt
anföring? Det är också möjligt. Dock är Patrik osäker på användningen av
skiljetecken i samband med repliker, men Peter påpekar inte detta.

Inne i texten har Peter gjort endast några språknormsorienterade kom-
mentarer:

sig understruket
”... han var inte farlig alls”. Alls flyttas med pil till en plats mellan inte och
var.
Nåt understruket.
Köret
understruket.
Han understruket (2 ggr).

Ingen av kommentarerna eller markeringarna i texten stödjer och klargör
den skrivna responsen efter texten. ”Nåt” och ”han” har Peter markerat i
Patriks texter under alla tre terminerna. Patrik har i intervjuer flera gånger
sagt att det Peter kommenterat och markerat i en text observerar han extra
noga i kommande skrivuppgifter. Just dessa två pronomen fortsätter Patrik
ändå att göra fel på.
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Är då Peters respons positiv, sann, precis, konkret och specifik? Den är
positiv i tonen, vilket är mycket viktigt. ”Om man vet att det är bra kan
man fortsätta i samma stil”, säger Patrik i en intervju i slutet av hösttermi-
nen i år 8. Responsen är väl också sann då Peter inte hänger sig åt några
översvallande positiva kommentarer som görs enkom för att uppmuntra.
Däremot kan exempelvis följande formulering snarare karaktäriseras som
vag än precis, konkret och specifik: ”Ditt språk fungerar bra och innehåller
flera adjektiv som skapar känsla i berättelsen.” ”Direkt anföring: Bra”.

5.2.3 Diskussion
Inför skrivandet av Robinson Crusoe gavs ingen annan motivering än att
det var ett prov. Inte heller gavs någon tid för mental förberedelse. Att skri-
va under sådana premisser är troligtvis möjligt endast i skolans värld. Ar-
betsområdet direkt/indirekt anföring motiverade Peter med att det är vik-
tigt att kunna återge samtal, en motivering eleverna accepterade. I intro-
duktionen av denna uppgift inbjöds eleverna till ett aktivt deltagande där
själva problemet direkt/indirekt anföring stod i fokus. De fick också i god
tid veta vilka inledningsrepliker de kunde välja bland då de skulle påbörja
själva skrivandet. Den första uppgiften anknöt till boken om Robinson Cru-
soe, medan den andra däremot var helt fristående vad gäller innehållet.
Däremot anslöt den till en nyligen genomgången språklig uppgift.

Det är troligt att Patrik med de två skrivna texterna genomförde strate-
giska handlingar (Berge 1988). Den första uppgiften var ju ett prov, som
Patrik givetvis vill klara på bästa sätt. Ett annat tecken på detta kan vara
Patriks ofta förekommande direkta tal i texten Den mystiska mannen då
man kan förmoda att Patrik svarade på Peters förväntningar. Här används
således skrivandet för att träna en viss färdighet, inte för att kommunicera
något.

Av analysen av Viktorias texter framgick att uppgiftens frågor verkat
styrande på hennes skrivande. Inte i någon av de analyserade uppgifterna i
profilklassen gavs några sådana frågor och inte heller några ”gratisord”
som i Viktorias personbeskrivning. Profilklassens uppgifter var således öpp-
nare och gav större utrymme för elevernas skapande. Vad gäller Robinson
Crusoe-uppgiften innebar den dock problem som eleverna skulle bemästra.
Skulle de låtsas som om de själva inte kände till innehållet i boken? Kunde
de utgå från att Peter, mottagaren, gjorde det?  För alla skribenter är be-
dömningen av mottagarens kunskaper ett problem, men för Patrik blir det
extra accentuerat genom att Peter inte tydliggör förutsättningarna. I upp-
giften Den mystiska mannen är detta problem inte lika uttalat; det är Patrik
som har den fullständiga kontrollen över textens innehåll, vilket innebär att
han lättare kan avgöra vad läsaren redan kan tänkas ha vetskap om.
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Till Peters krav på disposition tycks Patrik ha ett något ambivalent för-
hållande. Hans strategi innebär att han skriver endast några få punkter som
disposition för att därmed ha friheten att låta texten gå andra vägar under
skrivandets gång. I en intervju säger Patrik om dispositionskravet: ”Det är
inte så bra att göra det [disposition. min anm.] tycker jag. Man kommer på
saker när man skriver [...] men samtidigt är det bra också om man inte
kommer på nåt så har man nåt att gå efter.”

Patriks texter visar att han till stor del behärskar berättandet och att han
utvecklats i de flesta avseenden under det år som ligger mellan de två analy-
serade texterna. Detta tycks inte Peter ha observerat då han i en intervju
säger att Patriks utveckling avstannat. Patrik själv tycker inte svenskunder-
visningen innehållit något nytt: ”Det är inget speciellt för mig. Jag kunde ju
nästan allting”, säger han i min sista intervju med honom. Däremot tror
han att han kanske har fördjupat vissa tidigare kunskaper. Han ansåg att
han i stort behärskade användningen av direkt anföring redan före Peters
genomgång av detta moment, men i detta avseende verkar inte hans upp-
fattning helt korrekt.

Peters respons är positiv men ofta vag. Konkreta exempel och förslag
saknas liksom motiveringar. Det finns aspekter i Patriks skrivande som Pe-
ter inte uppmärksammar, exempelvis att replikerna har en funktion i hand-
lingen då de dels tecknar personernas karaktärer, dels för handlingen framåt
i de flesta fall. Replikerna är således inte skapade enbart för att visa läraren
att han behärskar konsten att skriva repliker. Peter påpekade i responsen
att Patrik använde direkt anföring i alltför hög grad, en aspekt som kan ha
varit okänd för Patrik. Att det för skrivaren gäller att hitta en balans mellan
berättande avsnitt och repliker nämndes till några elever under de skriv-
lektioner då eleverna arbetade med detta moment, men det var inget som
togs upp vid en genomgång i helklass. I profilklassen påbörjade eleverna
responsgivande i mer organiserad form. God elevrespons förutsätter kom-
petent lärarrespons. Den senare bildar ju mönster för elevernas respons på
kamraters texter (Hertzberg 1994). Risken finns att Peters positiva, ofta
svepande respons också leder till liknande elevrespons.

Patrik har vissa svårigheter att förstå Peters respons trots att han är en
högpresterande elev. Han tycks titta igenom Peters markeringar men revi-
derar inte texten utan sätter den i sin pärm. I intervjuer hävdar han att han
försöker undvika att upprepa felen i nästa text, men vid en genomgång av
hans texter kan jag se att han inte lyckas helt med detta. Peter uppmärk-
sammar således inte Patriks potentialer och har därmed svårt att bygga den
stödstruktur kring honom som skulle bidra till att Patrik nådde sin när-
maste utvecklingszon (Vygotsky 1978).
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5.3 Skribenten Pontus
Pontus är även han en ambitiös elev som arbetar seriöst med sina uppgifter.
Enligt Peter, hans svensklärare, ställer han frågor då han inte förstår, och
det händer t.o.m. att han ringer sin lärare hem för att få ytterligare informa-
tion om en uppgift. I en intervju säger läraren att Pontus utvecklats påtag-
ligt under de tre terminer han följt klassen. Pontus hade, enligt Peter, stora
problem då han började år 7 hösten 2003. Han var då mycket omotiverad,
ägnade lektionerna åt att skriva sitt namn och var allmänt vresig. Peter
hade under hösten i år 7 täta utvecklingssamtal med Pontus och hans för-
äldrar där i första hand ordning, ansvar och kamratskap diskuterades. Pon-
tus uppförande har radikalt förändrats i positiv riktning, och han tycker
numera att det är ganska roligt att gå i skolan. Han uppger i intervju med
mig att han nu får mer hjälp med de läs- och skrivsvårigheter han anses ha
än han fick i mellanstadiet och att han upplever att han klarar av skolarbe-
tet. Pontus lämnar svensklektionerna för 20 minuters undervisning hos spe-
ciallärare två gånger i veckan. Trots framstegen skriver Pontus i min enkät
med klassen i augusti år 8 att han inte är nöjd med sina texter och resultat
i år 7. I samma enkät uppger han att han inte brukar läsa något hemma.

Pontus har i stort skrivit samma texter som Patrik. Liksom för Patrik har
jag valt att närmare studera två texter. Den första texten av Pontus handlar
om Robinson Crusoe och är skriven i mitten av höstterminen i år 7. Den
andra texten, Att skriva ur olika perspektiv, skrevs ungefär ett år senare.

5.3.1 Pontus text Robinson Crusoe
Som jag redogjort för i samband med Patriks text om Robinson Crusoe,
arbetade profilklassen i början av hösten i år 7 med ett projekt där eleverna
skulle fantisera om livet på en öde ö där de blivit strandsatta. I en intervju
med Pontus i november samma år säger han att det var ”så där” att skriva
om livet på ön. Anledningen till det föga entusiastiska svaret var att han
hade svårt att komma på vad han skulle skriva. I min intervju med Pontus i
november år 7 säger han att han tycker det är bra med klassdiskussioner
om ämnet innan han skall börja skriva: ”Det blir enklare då att komma
igång.”

5.3.1.1 Undervisningen kring Pontus Robinson Crusoe
Pontus text Robinson Crusoe skrevs i samma kontext som Patriks text,
varför jag här inte närmare redogör för undervisningen utan hänvisar till
avsnitt 5.2.1. Eftersom jag vid den tidpunkt då denna text skrevs inte hade
valt ut de tre elever vars skrivande jag närmare skulle analysera kan jag inte
redogöra för Pontus reflexioner kring skrivandet av just denna uppgift. Den
förberedelse eleverna fick inför skrivuppgiften bestod, som jag tidigare re-
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dovisat, av läsningen av det första kapitlet i Robinson Crusoe och de första
raderna av det andra. Det är dock oklart om Pontus upplevde detta som
tillräcklig förberedelse inför skrivandet.

5.3.1.2 Struktur
Här följer den text som Pontus skrev på de 80 minuter som stod till hans
förfogande. För att underlätta läsningen av Pontus text inleder jag även
denna strukturanalys med de rader ur andra kapitlet i Robinson Crusoe
som utgjorde utgångspunkt för uppgiften.

Min nästa uppgift blev att undersöka omgivningarna och välja en lämplig
plats för min bostad där jag kunde stuva undan mitt gods, så att det var
skyddat för vad som än kunde hända. Var jag befann mig visste jag ännu
inte, om jag var på fastlandet eller på en ö, om landet var bebott eller obe-
bott, om det fanns några vilda djur eller inte.

Här följer Pontus text.

Robinson Crusoe
Jag vaknade tidigt på morgonen för gå upp och leta efter djur eller föda när
jag hade gått ett tag hörde jag en masa ljud. Jag viste inte riktigt vad det var
så jag följde ljuden för att titta vad det var för konstigt som lät. När jag kom
fram hade det slutat men jag hitta en liten sjö och masa träd med olika
frukter i till ex. Apelsiner, päron, cocosnöter, äpplen, mango och bananer.
Det fanns hur mycket frukt som helst, men helt plötsligt kom han och satt
en pil i axeln. Jag sprang för livet han sprang efter men efter ett  tag såg jag
inte honom längre. När jag kom hem så var jag tvungen att bygga ett litet
hus som var regntätt för det såg ut att bli regn.

Även denna text tillhör texttypen ”egen produktion” och är ett exempel på
berättelse, vars funktion närmast är att underhålla läsaren.

Texten följer mönstret för berättelser i så måtto att den är kronologiskt
organiserad, medan däremot höjdpunkten kan upplevas som oklar, liksom
upplösningen. Någon inledande orientering finns inte. Om man betraktar
texten som fristående i förhållande till de i uppgiften givna raderna använ-
der Pontus berättargreppet in medias res – läsaren förs rakt in i en okänd
situation och får endast veta att ”jag” troligtvis inte har någon mat. Pontus
korta text är skriven i ett enda stycke, men själva handlingen innehåller
utkast till tre berättelser som skulle kunna utgöra grund för styckeindelning.
Den första påbörjas redan i den inledande meningen då han för in en kon-
flikt – han hörde en massa ljud – och pågår till början av mening tre då
ljudet upphörde. Berättelse två inleds med en beskrivning av miljön, men
även här för Pontus in en konflikt – någon beskjuter huvudpersonen med
pil, men denne fiende försvinner i slutet av den näst sista meningen. I sista
meningen påbörjas så en ny berättelse då ”jag” måste bygga sig ett regntätt
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hus. Pontus har således inte slutfört någon av berättelserna, och endast i
den andra kan man finna en höjdpunkt då pilen träffar huvudpersonens
axel och han måste fly för sitt liv. En berättelse utan tydlig höjdpunkt sak-
nar det kanske viktigaste – en poäng.

Evaluerande drag finns knappast i denna text. Pontus konstaterar vad
som sker men uttrycker inte någon värdering av innehållet. Möjligen kan
man ana Robinsons förtjusning över alla frukter som hann fann: ”Det fanns
hur mycket frukt som helst.” Senare förstår läsaren att Robinson är rädd
p.g.a. att någon besköt honom med pil: ”Jag sprang för livet”. Detta är två
exempel på intern evaluering, medan externa och inbäddade värderingar
saknas.

I texten finns inga fria satser med undantag av att den sista meningen om
husbygget möjligen skulle kunna flyttas till inledningen. Det skulle i så fall
medföra en förändring av förutsättningarna som inte längre skulle anknyta
till de i uppgiften givna raderna ur boken. Avsaknaden av fria satser visar
att läsaren får mycket lite orienterande information. Texten är uppbyggd av
temporala satser, och i fem av de sex grafiska meningarna finns tids-
angivelser: på morgonen, när jag kom fram, plötsligt, efter ett tag, när jag
kom hem. Typiskt för berättelser är att handlingen beskrivs i enkla tempus,
vilket stämmer med Pontus text. Även ett par fall av pluskvamperfekt finns
som signalerar bakgrundsinformation.

Någon personbeskrivning ges inte; däremot ger Pontus en bild av en miljö
innehållande olika ljud, exotiska frukter men också hot – någon förföljer
honom och beskjuter honom med pil. Läsaren får inte veta var Robinson
befinner sig, men beskrivningen av sjön och alla frukterna leder givetvis
tankarna till tropiska trakter.

Det är troligt att de berättelser som eleverna både läst och skrivit under
tidigare skolår fungerat som textmönster för Pontus. Han gillar att skriva
berättelser, för, som han säger i enkäten jag gjorde i klassen i augusti i år 8,
då får man ”skriva vad man vill”. Det är dock oklart om han uppfattar att
han får berätta fritt om Robinson Crusoe.

Jag är den viktigaste referenten, den centrala ledfamiljen, som genom
identisk bindning är levande texten igenom. Andra referenter, tematiska
ledfamiljer, är ljud, frukter, den okände han  och slutligen hus som endast
nämns i sista meningen. Det finns även hyponyma referenter till frukter:
”träd med olika frukter i till ex. Apelsiner, päron, cocosnöter, äpplen, mango
och bananer”. Det överordnade begreppet är frukter, och alla fruktsorterna
är underordnade och utgör således kortare tematiska ledfamiljer. Även an-
dra bindningstyper förekommer såsom modifierad identitet ljud – ljuden,
frukter – frukt eller pronominalisering: en massa ljud – det, [något] konstigt
– det. Personen som besköt Robinson introduceras med pronomenet han,
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och senare används objektsformen honom. Ett exempel på delidentitet finns:
regntätt – regn. Associationer saknas, om man inte kan tolka texten som att
Robinson endast blir lindrigt skadad av pilen, eftersom han skall bygga ett
regntätt hus när han väl kommit tillbaka till sovplatsen. Referensbindningen
är följaktligen av skilda slag, men den är delvis osäker genom att ljud an-
vänds i såväl singular som plural och genom att han saknar klar referent.
Inte heller utvecklar Pontus de olika referenterna nämnvärt, och han ger
inte läsaren någon tydlig bild av dem.

Temat är ofta jag, vilket är ett tecken på den centrala roll jag:et spelar.
Temaupprepning förekommer således. Pontus har på remaplats ”en masa
ljud”, obestämd form singular, som i nästa mening får bestämd form plural
– ljuden. I andra meningen skriver Pontus: ”Jag viste inte riktigt vad det
var”. Pronomenet det kan syfta på ”en masa ljud” och har i så fall en felak-
tig form. Det kan också ha en mer allmän innebörd som bara delvis omfat-
tar ”en masa ljud”. I den tredje meningen finns ytterligare ett det, och det är
ingen tvekan om att det här syftar tillbaka på ljuden. Pontus klarar i detta
fall att introducera en obekant referent för att sedan i bestämd form eller
med pronomen behandla den som bekant; dock har pronomenet fått felak-
tigt numerus. Detta är ett exempel på temaprogression. En annan för läsa-
ren obekant referent introduceras som han och benämns även i fortsätt-
ningen han/honom utan att läsaren får någon ytterligare information om
vem han är. Här kan man misstänka, som jag tidigare nämnt, att Pontus
antar att läsaren har innehållet i Robinson Crusoe klart för sig. En annan
oklarhet i texten utgör adverbet fram i satsen: ”När jag kom fram hade det
slutat”. Som läsare undrar man vad det var Robinson skulle komma fram
till. Till ljudens källa, den källa han aldrig fann? I övrigt introduceras
referenter i obestämd form, t.ex.: ”en liten sjö och masa träd med olika
frukter”, ”en pil i axeln”, ”ett litet hus som var regntätt”. Dessa referenter
används endast en gång och blir således inte föremål för någon tema-
progression.

I texten finns genomgående meningsinterna konnektiver, t.ex. används
flera tidsangivelser såsom tidigt på morgonen, ett tag, helt plötsligt, efter ett
tag. Tillsammans strukturerar dessa händelseförloppet liksom två temporala
bisatsinledande när, en vanlig konnektiv i berättande texter. Även det
adversativa men används, dock utan att framhäva kontrast: ”När jag kom
fram hade det slutat men jag hitta en liten sjö”, där men snarast har en
retorisk eller pragmatisk betydelse. Andra exempel är: ”Det fanns hur
mycket frukt som helst men helt plötsligt kom han” och ”Jag sprang för
livet han sprang efter men efter ett tag såg jag inte honom längre.”Det är
vanligt att elever, som i de två senaste exemplen, använder men tillsammans
med tidsangivelser för att skapa kronologi. Detta gäller främst det menings-
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externa men, vilket inte är fallet i Pontus text. Pontus har många sats-
radningar, och dessa men skulle således ha kunnat vara meningsexterna
även i hans text om han använt en annan meningsindelning. Andra
konnektiver i texten är specificeringen till ex. och finala för att (felaktigt
skrivet för i första meningen).

Pontus använder således inga meningsexterna konnektiver utan hans text
utmärks av många meningsinterna konnektiver, vilket är vanligt för elevers
skrivande på lägre stadier. Struktureringen av texten sker därmed inom
meningarna. Pontus använder olika konnektiver, vilket ger en starkare
konnektivbindning än om han använt endast det additiva och eller
temporala när, som är vanliga i berättelser. Samtliga konnektiver är explicita.

Det övergripande temat är Robinsons kamp för att överleva. Pontus är
närvarande i texten genom att han berättar i jag-form om det skeende Robin-
son utsätts för. Robinsons tankar relateras inte utan Pontus återger vad
som händer huvudpersonen. Han intar följaktligen i detta avseende ett
utifrånperspektiv, t.ex.: ”Det fanns hur mycket frukt som helst, men helt
plötsligt kom han och satt en pil i axeln.” Pontus går in i en fiktionsroll då
han intar jag:ets position och berättar utifrån den. Möjligen kan uppräk-
ningen av alla olika frukter jag hittar vara ett medvetet sätt att förhöja
stämningen och skildra den tropiska miljön; därmed skulle Pontus även
delvis inta mer av en skrivarroll. Det är troligt att han inte haft någon an-
nan mottagare än läraren i åtanke då han skrev texten. Inte heller signale-
rade läraren att det var viktigt att eleverna kommunicerade ett budskap till
någon annan.

Det sätt Pontus valt att utforma sin text på har givetvis samband med
den situation skrivandet ägt rum i. Uppgiften var att skriva ett avslutat
kapitel i Robinson Crusoe. Hur Pontus tolkat ”avslutat kapitel” är oklart.
Hans berättelse känns inte avslutad eftersom man inte får veta hur det går
för Robinson sedan han blivit sårad, men i de flesta böcker följer en fort-
sättning av en händelseutveckling i ett kommande kapitel. Det är alltså
mycket möjligt att Pontus tänkt sig ytterligare händelser i ett annat kapitel
om han fått fortsätta skrivandet. Det är också möjligt att Pontus inte hann
att inom de givna 80 minuterna vare sig lyckas skriva en tydlig avslutning
eller läsa igenom och eventuellt bearbeta texten. En förklaring till Pontus
svårigheter med koherensen kan vara uppgiften. Peter angav inte att eleverna
skulle föreställa sig att läsaren inte kände till Robinson Crusoe. Detta kan
ha medverkat till att Pontus haft utgångspunkten att läsaren visste att Robin-
son befann sig på en ö och att det fanns andra människor på ön. Utan
denna förkunskap om skrivkontexten är det knappast möjligt att helt för-
stå innehållet.
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5.3.1.3 Stil
Stilen i Pontus Robinson Crusoe är konkret, bl.a. genom valet av konkreta
substantiv som i uppräkningen av frukter: apelsin, päron, cocosnöt, äpple,
mango och bananer. Endast ett substantiv är sammansatt – cocosnöt. De
flesta substantiven används endast en gång, liksom många av huvudverben.
Detta kan ha samband med att texten är så kort och behovet av att upprepa
ord därmed sjunker. Även Viktoria använde många engångsord i beskriv-
ningen av Viktor, också den en kort text. Detta förhållande styrks ju även
av Pontus användning av referenter som inte utvecklas, vilket jag redogjort
för i strukturanalysen.

Texten innehåller förhållandevis många hjälpverb. Orsaken till detta lig-
ger inte i Pontus val av tempus då texten till största delen är skriven i prete-
ritum – ett tempus som inte kräver hjälpverb. Hjälpverben är ofta inne-
hållslösa och en hög andel hjälpverb kan vara ett tecken på att textens stil
ligger nära talspråket. De huvudverb Pontus valt tillhör samtliga gruppen
”vanliga” verb, såsom vakna, leta, gå, hitta, springa, bygga. De flesta är
dynamiska verb, men även några statiska förekommer, t.ex.: höra, veta,
finnas. Detta tyder på att Pontus främst skildrar vad som sker och ägnar
beskrivningar av exempelvis miljö och personer liten uppmärksamhet. Detta
tyder ju även avsaknaden av fria satser på, vilket jag konstaterade i struktur-
analysen. Fundamenten är av varierande längd. Flera består av endast ett
ord, t.ex. jag, men flera av hela bisatser, främst temporala: ”När jag kom
fram”. Liksom Patriks text om Robinson Crusoe är även Pontus text till
stor del högertyngd, alltså talspråksnära.

Man kan även karaktärisera stilen som enkel. Den nästan totala från-
varon av adjektiv, valet av tempus (preteritum) och frånvaron av direkta
anföringar medför att läsaren inte lär känna Robinson. Endast få fraser är
utbyggda, men några exempel finns: ”en masa träd med olika frukter” och
”Jag sprang för livet”. Stilen kan även sägas vara monologisk såtillvida att
Pontus inte signalerar språkligt att han är medveten om att det finns en
läsare. Robinsons situation beskrivs på ett sakligt sätt, vilket även leder till
att författaren av läsaren uppfattas som objektiv och distanserad.

De grafiska meningarna är långa. En förklaring till detta är att Pontus
genom att använda olika konjunktioner, t.ex. och, men, kopplar satser till
varandra. Två satsradningar finns vilka givetvis ökar meningslängden avse-
värt i en så förhållandevis kort text. De flesta grafiska respektive syntakti-
ska meningarna har en eller flera bisatser inledda med subjunktioner som
t.ex. för att, när, som.  Även dessa bidrar till de långa grafiska meningarna,
liksom en uppräkning i sex led. Ingen grafisk mening motsvarar en syntak-
tisk mening, d.v.s. samtliga grafiska meningar innehåller flera syntaktiska,
och det är betydligt fler bisatser per 1000 ord än per 100 syntaktiska
meningar, vilket ytterligare stärker intrycket av en enkel text.
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Som jag tidigare nämnt lämnade Pontus svenskundervisningen vid två
tillfällen i veckan, under sammanlagt 40 minuter. Hos specialläraren skulle
han arbeta med de stavningsproblem han hade. I texten om Robinson
Crusoe finns fyra stavfel – masa (två gånger), viste och cocosnöter (en gång).
Under skrivandet användes inte ordlista och inget tillfälle till bearbetning
av texten gavs. Trots det tycks Pontus ändå ha bemästrat all stavning, un-
dantaget dubbelteckning av konsonant.

5.3.1.4 Respons
Peter har i en kommentar efter texten skrivit:

En kort men händelserik berättelse. Språket fungerar hyfsat, även om en del
meningar är svåra att förstå.

Denna kommentar kategoriserar jag enligt följande:

Skolnormsorienterad En kort men händelserik berättelse
kommentar:

Språknormsorienterad Språket fungerar hyfsat, även om en del meningar
kommentar: är svåra att förstå.

Kategoriseringen av Peters kommentar är inte helt lätt. Anledningen till att
jag placerat ”En kort men händelserik berättelse” i kategorin ”Skolnorms-
orienterade kommentarer” är att det i denna fras ligger ett underförstått
antagande att texter bör ha en viss längd, i varje fall om de skrivs i skolan.
Man kan också anse att denna mening har en kommunikativ karaktär då
den även ger information om vad texten kommunicerar till läsaren. Det-
samma gäller andra satsen i kategorin ”Språknormsorienterade kommen-
tarer”, som även den skulle kunna betraktas som en kommunikativ kom-
mentar då den anger att texten delvis är svår att förstå.

Peters kommentar är mycket kort, men den innehåller såväl positiva ord
(”händelserik [...] berättelse”, ”språket fungerar hyfsat”) som mera inskrän-
kande (”en kort [...] berättelse, en del meningar är svåra att förstå”). Pontus
kände sig kanske uppmuntrad av Peters respons, men frågan är hur mycket
den kan bidra till att utveckla hans berättelse. Vad är ett språk som fung-
erar hyfsat? Vilka meningar är svåra att förstå? Hur lång borde berättelsen
ha varit?

I texten har Peter gjort följande markeringar och kommentarer:

Kommunikativt orienterad plötsligt kom han (Peter skrivit i
kommentar: kanten: Vem?)

Språknormsorienterade för gå upp > och gick,  och leta > för att leta, masa >
kommentarer: massa,  viste > visste,  titta > se efter, hitta > hittade,

Apelsiner > apelsiner, cocosnöter > cocosnötter
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Peters fråga om vem han är kan stödja den i texten språknormsorienterade
kommentaren om att vissa meningar är svåra att förstå. När Peter efter
texten skrivit att ”språket fungerar hyfsat” antyder han att språket har bris-
ter och i de språknormsorienterade kommentarerna i texten visar han even-
tuellt vilka brister han avser.

Peters ton är således övervägande positiv. Precisa och konkreta är de
kommentarer som anges i texten, men inga förklaringar ges som kan hjälpa
Pontus att förstå varför något är fel. Mindre precis och konkret är kom-
mentaren som Peter skrev efter texten. Någon specifik respons som kan
stödja Pontus att utveckla skrivandet ges inte. Inte heller sker någon upp-
följning då Peter lämnar tillbaka texten.

5.3.2 Pontus text Att skriva ur olika perspektiv
Under tre veckor, sammanlagt sex lektioner, i början av höstterminen i år 8
arbetar Pontus klass med temat Att skriva ur olika perspektiv. Lite väl halva
tiden ägnas åt genomgång av vad perspektiv innebär och åt arbete med en
gruppuppgift. Ungefär 2,5 lektioner arbetar eleverna med individuella skriv-
uppgifter. Jag karaktäriserar genomgången och gruppuppgiften som upp-
giftsorientering och uppgiftsspecifikation, medan den individuella uppgif-
ten behandlas i övriga delar av analysen.

Pontus skrev som individuell uppgift tre ganska korta texter, och jag be-
traktar de tre delarna som en hel text, liksom jag gjorde med Viktorias
Boken om mig. Dessa ”perspektivtexter” utgör alltså Pontus andra text.
Den är intressant som ett exempel på Pontus skrivande ett år efter Robin-
son-texten.

5.3.2.1 Undervisningen kring Pontus Att skriva ur olika perspektiv
Det är måndag och en av de första lektionerna i svenska på det nya läsåret.
Lektionen, som är 65 minuter lång, är schemalagd strax före lunch. Det
medför att eleverna är hungriga och pratiga, dessutom sänds på TV en vik-
tig OS-final mitt i lektionen. Peter är ståndaktig och låter dem inte se mat-
chen på TV trots ivriga propåer från denna idrottsintresserade klass.

I Introduktion – uppgiftsorientering

Efter beröm för klassens arbete under föregående lektion säger Peter: ”Nu
ska vi jobba med hur man kan berätta ur olika perspektiv.” Han skriver
”Företag X bygger ett nytt reningsverk” till vänster på tavlan och ber elever-
na anteckna. Peter skriver även: ”A. Företagets informationschef, B. Miljö-
organisation”. Nyheten om reningsverksbyggandet kan berättas ur olika
perspektiv, och Peter ber eleverna att ge förslag på vad informationschefen
kommer att tänka på. Efter att Peter har hjälpt dem på traven ger de flera
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förslag. När en elev svarar ”djur och växter” utbryter diskussion kring vad
det kan innebära. Därefter behandlas miljöorganisationen på samma sätt,
men förslagen ser naturligt nog annorlunda ut. ”Ser ni nu att de kommer
att skriva ur olika perspektiv? Hur kommer A och B att skriva?” frågar
Peter. Eleverna ger förslag, och Peter undrar om de nu förstår vad olika
perspektiv innebär. Därefter skriver Peter ett nytt fall på tavlan där fotbolls-
klubbars perspektiv kontrasteras mot de boendes i närheten av fotbollspla-
nen. Eleverna verkar tycka att genomgången är rolig, men det är även oro i
klassen. Detta föranleder Peter att ta upp disciplinfrågor.

Läraren dominerar ofta talutrymmet i denna fas av introduktionen, men
i detta fall låter Peter eleverna delta i stor utsträckning. Ändå är Peter den
som tydligt leder arbetet. Han har valt ämnet Att skriva ur olika perspektiv
och också exemplen. Detta är funktioner av det reglerande registret liksom
givetvis Peters hantering av disciplinen i klassen. Då Peter förklarar vad det
innebär att betrakta en fråga ur olika perspektiv använder han det instru-
erande registret. Intressant att notera är användningen av pronomenet vi.

Introduktion – uppgiftsspecifikation

Nästa lektion äger rum två dagar senare. Peter återkopplar inledningsvis
till genomgången under föregående lektion, och eleverna kommer tillsam-
mans fram till vad de olika perspektiven behandlade. Han övergår därefter
till att läsa upp en gruppindelning då klassen skall arbeta i grupper på fem
utifrån uppgifter på separata blad. Innan eleverna kommer igång får en av
dem berätta om en nyhet han hört på radion. Därefter delas uppgiftsbladen
ut. Några elever, däribland Pontus, får läsa uppgiften högt. Han får beröm
för sin läsning. Uppgiften utgår från en prosaversion av Frödings dikt ”Mor-
det i Vindfallsängen”. Peter säger: ”Nu ska ni berätta ur fem olika perspek-
tiv. Var och en ur sitt perspektiv.” På uppgiftsbladet med rubriken ”Berätta
på olika sätt” påtalas vikten av att en skribent anpassar stilen efter motta-
garen men att den också påverkas av författarens egen åsikt. Sedan sägs: ”I
det här kapitlet ska ni få arbeta med att återberätta en mordhistoria på fem
olika sätt” och längre fram: ”Skriv om mordet i Vindfallsängen ur någon av
följande personers synvinkel.” De fem perspektiv eleverna skall arbeta med
är: journalistens, mördarens fästmös, polisens, ögonvittnets och den mör-
dades mors. Peter fortsätter: ”Sedan ska ni skriva var och en och sen läsa
varandras texter och ge respons. Vad är respons?” En elev svarar att det
innebär att man ska tala om ”vad som är bra och dåligt.” Peter betonar att
det är viktigt att tala om vad som är bra. Han ställer frågor kring de olika
perspektiven men känner sig även föranlåten att uppmana: ”Ni måste åt-
minstone låtsas vara lite intresserade.” I respektive grupp skall varje elev få
(välja) ett perspektiv, därefter skall samtliga perspektiv diskuteras innan
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eleverna övergår till skrivandet. Peter påpekar innan grupparbetet påbörjas
att även han kommer att ge muntlig respons på texterna när de är skrivna.
”Ni får inte ändra grundhistorien, men ni kan fylla ut och fantisera. Jour-
nalisten vill säkert beskriva saker runtomkring”, säger Peter.

Rollfördelningen sker smidigt i grupperna; däremot verkar diskussionen
av perspektiven vara återhållsam. Eleverna har i flera fall satt sig på rad och
kan därigenom inte höra varandra. Stämningen är dock god även om kon-
centrationen ibland bryts av diskussion om mopeder och mera näraliggande
ting. När lektionen är slut har inte alla kommit igång med skrivandet, och
flera elever har problem med att förstå vad som förväntas av dem.

Nästa lektion, en halv vecka senare, går Peter igenom vad respons inne-
bär och skriver på tavlan:

Lyft fram det som är bra.
Hur beskrivs perspektiven?
Kan innehållet förbättras på något sätt? Om ja, hur?
Hur är språket? Hur kan det förbättras?

Peter säger: ”Om ni tycker texten är dålig får ni i stället ge förslag på hur
den kan bli bättre. Varför då?” En elev svarar: ”Skrivaren kan få dåligt
självförtroende.”

Några elever meddelar att de redan fått respons, d.v.s. innan Peter hade
genomgången på tavlan, och han ger dem i uppgift att hjälpa de övriga i
gruppen. Peter rör sig runt i klassen, men viss oro finns. Nästan alla är
klara med sitt skrivande, men de måste vänta in dem som fortfarande skri-
ver. Så småningom påbörjas den muntliga redovisningen där respektive elev
läser upp sin text om sitt perspektiv. Peter berömmer dem och tilldelar dem
en läxa: ”Nästa gång ska vi diskutera de fem perspektiven. Ni ska skriva
ned de olika perspektiven och diskutera vad lyssna innebär. Skriv ned vad
en aktiv lyssnare är. Vad är läxan till onsdag?” En elev svarar, men eftersom
ljudnivån är hög under detta sista moment är det tveksamt om hela klassen
hör svaret.

Under denna förberedande fas blir eleverna mentalt förberedda inför den
individuella skrivuppgift som de sedan skall genomföra. Peter ger dem in-
struktioner för redovisning av den gruppuppgift de arbetat med och även
redskap för muntligt responsgivande. Det reglerande registret används fli-
tigt då Peter går igenom uppgiften och i övrigt anger ramarna för undervis-
ningen. Han visar exempelvis tydligt var den tillåtna gränsen för elevernas
pratande går. Det instruerande registret aktualiseras i samband med inne-
hållet i genomgången av och träningen i att beskriva en händelse sedd ur
olika perspektiv samt om vad respons innebär.
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Introduktion – själva igångsättandet

Lektionen inleds med diskussion kring olika perspektiv med utgångspunkt
i läxan eleverna fått. Att skriva intresseväckande, att överdriva lite, att ta
ställning eller stå bredvid och betrakta, att lyfta fram bra detaljer, att skriva
dagbok och att rapportera är aspekter som behandlas. Peter frågar eleverna
vad de tyckte om uppgiften. Pontus svarar: ”Inte det roligaste, men det gick
att skriva.” Till sist läser Peter Frödings dikt. Klassen blir helt tyst. När
Peter slutat utbrister en elev: ”Var det där en dikt?”

Efter denna förberedande fas introduceras den individuella skriv-
uppgiften. Ett uppgiftsblad delas ut på vilket finns en bild föreställande en
bilolycka; ambulans och polis har kommit till platsen. Eleverna skall skriva
tre uppgifter – att beskriva bilden och sedan låta två olika vittnen till olyckan
berätta. Peter säger: ”Ni ska skriva alla tre uppgifterna till nästa fredag.
Gör först en disposition.” Eleverna har alltså lite väl en vecka på sig. Många
frågor angående dispositionen ställs, exempelvis: ”Vad är en disposition?”
”Måste den vara jättelång?” Den alltid återkommande frågan: ”Sätter du
betyg?” besvarar Peter med: ”Ja, nu i åttan, men viktigast är att ni utveck-
lar ert språk.” Peter går runt till eleverna som gärna vill få Peters godkän-
nande av sina tankar: ”Kan man skriva [...]?” Lektionen avslutas. Många
elever lämnar in uppgiften de haft i läxa trots att Peter inte krävt det.

I kravet att göra en disposition märks det reglerande registret i så måtto
att det ingår i den skolkultur som ofta omger skrivandet. Peters avsikt är
dock att lära eleverna att tänka igenom sin text innan de påbörjar själva
skrivandet. Med den tolkningen är det närmast det instruerande registret
som tillämpas. De båda registren tycks således vara närvarande parallellt
då det kan tyckas vara en för eleverna ”moralisk” plikt att göra en disposi-
tion när de skriver i skolan, samtidigt som Peter försöker att få dem att
tillägna sig en färdighet som de kan ha nytta av. Ett utslag av det reglerande
registret är även elevernas inlämning av läxan utan att Peter bett dem om
det. Eleverna uttrycker därmed att de vill ha lärarens sanktion men också
att de gärna ser en mottagare av och återkoppling på det utförda arbetet.

II Skrivande – samarbete

När lektionen inleds är ljudnivån hög. Gruppindelning i ett annat ämne och
en sjuk lärare väcker många frågor, men därefter fortsätter skrivandet av de
olika perspektiven. Fortfarande håller flera elever på med dispositionen som
tycks problematisk. Samma frågor som föregående lektion ställs på nytt,
men även andra: ”Ska vi skriva på dator hemma?” frågar en elev. Peter
säger att det är bra om de gör det, vilket föranleder en annan elev att kom-
mentera: ”Men då blir det ju inte så mycket!” Peter får ofta påpeka att det
skall råda skrivro i klassrummet. Han sitter länge hos Pontus, som har svårt
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att göra en disposition. Många vill ha hjälp, och någon riktig arbetsro vill
inte infinna sig.

Följande lektion har vissa elever ännu problem med dispositionen. Några
har skrivit nästan en hel berättelse som disposition. En elev hävdar att han
inte hinner skriva de tre uppgifterna under denna sista lektion. Peter påpe-
kar att de som inte hinner bli klara måste skriva hemma. Några elever läser
varandras texter. Peter ger då och då skrivråd: ”Försök variera lite mer.
Titta här, här börjar meningarna med han, han, han.” ”Du kanske ska be-
rätta lite utförligare i dispositionen vad som hände.”

Även om några elever samarbetar, diskuterar och läser varandras texter
är det främst mellan Peter och enskilda elever som ett samarbete äger rum.
Liksom under själva igångsättandet av skrivandet är båda registren aktu-
ella samtidigt. Peter försöker exempelvis att få eleverna att sänka ljudnivån
då han diskuterar skrivandet med individuella elever, vilket således är ett
exempel på det reglerande registret, medan skrivråden snarast innebär att
det instruerande registret används. Elevernas många frågor om och pro-
blem med dispositionen kan tolkas som om eleverna snarast betraktar den
som ytterligare en uppgift som skall göras än som ett stöd i skrivandet. Med
det synsättet blir skrivandet av dispositionen ett utslag av det reglerande
registret.

III Avslutning av uppgiften

Lektionen går mot sitt slut. Vissa elever lämnar in sina texter, andra tar med
sig uppgiften hem. Pontus har under lektionen kontrollerat sin stavning
med hjälp av en ordlista, men han behåller sin text om de olika perspekti-
ven och lämnar in den handskriven två dagar senare.

Det är alltså en individuell skriftlig redovisning som avslutar uppgiften
Att skriva ur olika perspektiv. I avslutningen av perspektivskrivandet visar
många elever att de klarar sig på egen hand då de skrev klart uppgiften
hemma och även fick ta ansvar för att bearbeta texten utanför lektionstid
utifrån Peters rättning. När Peter lämnar tillbaka texterna sker ingen ge-
nomgång eller uppföljning. Frågan är om eleverna kunde axla ansvaret att
ytterligare förbättra texten utan Peters stöd.
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5.3.2.2 Struktur
Uppgiftsformuleringen på det utdelade elevbladet är skriven under en bild
av en bilolycka och med polis och ambulans på plats. Den lyder:

1. Vad händer på bilden? Vad kommer att hända? Skriv en berättelse
om hur du uppfattar händelsen.

2. Kerstin är 43 år och affärsbiträde. Hon var först på plats och blev den
som fick ringa polis och ambulans. Låt Kerstin berätta om händelsen
för sin bror, som hon just ska besöka.

3. Nicke går i åttan och har sett hur allt gick till. Han är skakad. När
han träffar sina kompisar på kvällen, berättar han allt han har sett.
Skriv vad Nicke berättar.

Pontus valde att disponera texten Att skriva ur olika perspektiv på följande
sätt:

1.
– Kerstin hörde däck skrik
– en bil brinner
– 3 st i bilen som brinner
– räddar dom
– bilen exploderar
– ringer ambulans och polis

2.
– Kerstin är på väg till sin bror
– ska ta en kopp kaffe
– börjar gråta
– ta en promenad i skogen
– sover över hos sin bror

3.
– Nicke ska på fest
– den är hos en tjej i klassen
– berättar för sina polare
– slår vad
– 500 kr rikare
– polarna 100 kr fattigare
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Här följer de tre texter som är Pontus lösning av den tidigare presenterade
skrivuppgiften.

Text 1
Kerstin hörde däck skrik bakom dungen, hon trampade allt vad hon kunde
för att se vad som hade hänt. Det var två bilar som hade krockat, en av
bilarna brann lite. Kerstin springer dit för att titta om det är någon där. Det
sitter tre personer som verkar vara medvetslösa. Kerstin för söker ta ur dom
från den brinnande bilen. Först tar hon den som sitter i baksätet, efter tar
hon den som körde, sist tar hon den som sitter bredvid chauffören. Precis
när hon kommit till de andra så exploderar bilen. Kerstin känner pulsen på
alla tre. Chauffören och hon som satt bak hade puls, men den tredje hade
ingen. Kerstin gjorde mun mot mun metoden men det gick inte. Hon gjorde
samma sak med barnet och pappan, båda två började andas.

Kerstin ringde efter ambulans och polis. De kom så snabbt dom kunde.
Ambulans-männen tog hand om de tre skadade och polisen spärrade av
vägen. Efter ett par veckor så ringde pappan och tackade Kerstin för det hon
hade gjort. Pappan som heter Jonas sa att sitt barn mådde bra men  att
mamman dog. Kerstin sa att hon beklagade sorgen. Hon frågade om dom
skulle ha begravning. Jonas sa att den skulle vara om två veckor och sa att
Kerstin var välkommen då.

Text 2
Kerstin är på väg till sin bror som heter Johan. Dom  ska ta en kopp kaffe
och prata lite. När Kerstin kommer till Johans hus så står han och väntar på
henne Kerstin kliver ur bilen och ger Johan en kram. Johan går in och sätter
på kaffet, Kerstin väntar på altanen. När Johan kommer ut så sitter Kerstin
och gråter Johan  frågar vad som har hänt.

Kerstin börjar berätta vad som hänt på gamla E20. Det har varit en olycka
där och jag såg allt. Jag fick ringa efter polis och ambulans. Det var hemskt
det satt människor fast klämda i en bil. Bilen hade kört rätt in i en annan bil.
Kerstin säger att hon är chockad över det som har hänt.

Johan frågar Kerstin om hon vill ta en promenad i skogen det vill hon så
gärna. Kerstin och Johan går i flera timmar i skogen dom pratar och skäm-
tar med varandra hela tiden. När dom väl kommer tillbaka så vill inte
Kerstin åka hem utan hon vill sova hos Johan. Johan tvekar lite men efter ett
tag så ger han med sig.

Text 3
På kvällen ska Nicke på fest med polarna. Han vill inte gå dit men gör det
än då. Festen är hemma hos en tjej i klassen som heter Jenny. När han kom-
mer dit är det fullt ös, musik, sprit och dans. Han går till polarna och berät-
tar om olyckan som har hänt och om den brinnande bilen om tjejen som
räddade tre personer från att sprängas i små bitar dom tror att Nicke är full.
Men Nicke säger att om det står i tidningen ska han få 100 kr av varje
person, polarna går med på det.

Nästa dag när Nicke ska bowla med polarna så säger polarna att han
skojade med dom igår men det gjorde han inte. Nicke sa till polarna att det
skulle bli skönt att bli 500 kr rikare och dom 100 kr fattigare. Alla började
skratta.
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Att skriva ur olika perspektiv är ytterligare ett exempel på texttypen ”egen
produktion”. Pontus berättar om en händelse ur olika perspektiv, och tex-
ten kan närmast karaktäriseras som rapport eller journalistiskt skrivande.
Denna uppgift tränar ett skrivande som senare kan användas i andra, läng-
re texter.

Textens uppgift är att informera läsaren om händelseförloppet kring
olyckan men också att i någon mån låta läsaren få ta del av vittnenas käns-
lor inför vad de sett och upplevt. Pontus har skrivit en disposition i 5–6
punkter (se ovan) för varje deltext, och den dispositionen har han följt. Den
har närmast en additiv karaktär i samtliga tre texter då det ena skedet i
händelseförloppet läggs till det andra. Den första texten relaterar olycks-
förloppet och Kerstins första hjälpen-insats, som bidrog till att två av de tre
passagerarna räddades. Text 2 skildrar Kerstins känslomässiga reaktion efter
olyckan, medan text 3 berättar om festen som tonåringen Nicke, ett vittne
till olyckan, deltar i.

Till skillnad från Robinson-texten är dessa texter indelade i stycken, d.v.s.
framställning 1 och 3 består av två stycken, medan den andra består av tre.
I var och en av texterna omfattar det första stycket flest punkter i dis-
positionen medan stycke två och tre (i andra texten) omfattar en eller två
punkter. Möjliga förklaringar till styckeindelningen återkommer jag till i
samband med textbindningsanalysen nedan.

Det är troligt att den förberedande skrivövningen om ”Mordet i Vind-
fallsängen” har fungerat som textmönster. Där gavs eleverna möjlighet att
beskriva mordet endera neutralt, som i  polisens rapport, eller kanske mer
känslofyllt, som i den mördades mors brev till en väninna.

Evalueringarna är i Pontus text få, och det är främst med hjälp av lexikala
markörer som Pontus uttrycker sina värderingar. Exempelvis förekommer
interna evalueringar såsom i däckskrik, fastklämda, chockad som samtliga
ger en bild av den fasansfulla olyckan. Andra exempel är polarna, tjej, ös
som tecknar ungdomarnas miljö.

Fria satser, som ger orienterande information, är sällsynta i Pontus text.
Ett par exempel finns: ”Kerstin säger att hon är chockad över det som har
hänt.” och ”Festen är hemma hos en tjej i klassen som heter Jenny.” Däre-
mot finns många temporala narrativa satser som strukturerar händelseför-
loppet, t.ex.: ”Först tar hon , efter tar hon, sist tar hon”, ”Efter ett par
veckor”, ”På kvällen ska Nicke på fest, ”Nästa dag när Nicke ska bowla”.
De flesta verben är dynamiska, men även många statiska finns som tecknar
bakgrunden, t.ex. tre personer ”verkar vara medvetslösa”, Johan ”står [...]
och väntar på henne”, Kerstin ”är chockad”. Pontus varierar sitt tempusval
mellan preteritum och presens, men grunderna för variationen är inte alltid
klara. Ett par exempel på pluskvamperfekt finns, med vilka Pontus ger
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bakgrundsinformation: Kerstin skyndade sig ”för att se vad som hade hänt”,
bilen ”hade kört rätt in i en annan bil”.

Miljöbeskrivningen är begränsad. Olyckan skulle ha kunnat äga rum på
vilken väg som helst i bebodda trakter. Däremot får man veta att brodern
Johan har ett hus med en altan där de dricker kaffe och att han förmodligen
bor nära en skog. På festen i text 3 är det ”fullt ös, musik, sprit och dans”
hemma hos tjejen i klassen, men i övrigt får läsaren ingenting veta.

Personbeskrivningen är knapp, och som läsare får man inte lära känna
Kerstin och Nicke i någon större utsträckning. Av Kerstins rådiga ingri-
pande i samband med olyckan förstår man att hon är en ansvarstagande
person. Hon har en bror, Johan, och de verkar ha en förtroendefull rela-
tion. Därför är det för läsaren oklart varför Kerstin inte självklart skulle få
sova över hos Johan när hon inte mådde bra efter olyckan. Kerstins lust att
skämta då hon och Johan går på skogspromenad är motsägelsefull. Vid
kaffet strax före hade hon gråtit och talat om att hon var chockad. Bilden
av Kerstin blir därmed komplicerad. Att Nicke är ung förstår man av skild-
ringen av festen hemma hos klasskamraten Jenny. Man får även intrycket
att han är en något förslagen ung man som inte är speciellt tagen av att ha
bevittnat en svår trafikolycka. Han är ju beredd att tjäna pengar på den. I
uppgiftsformuleringen står det att han är skakad, men det framgår inte tyd-
ligt i Pontus text.

Den centrala ledfamiljen i den första texten är Kerstin vars namn uppre-
pas identiskt lika åtta gånger omväxlande med pronomenet hon. Även de
skadade utgör en viktig ledfamilj med sambandsleden medvetslösa, dom,
den som sitter i baksätet, den som körde, den som sitter bredvid chauffören.
Längre fram i texten framgår det att chauffören är pappan, som senare ges
namnet Jonas. Den som satt bredvid chauffören är mamman, som senare
dog. Den som satt i baksätet benämns hon som satt bak  och till sist kallas
hon barn. Referenten de skadade kräver uppmärksam läsning för full för-
ståelse av texten. Ytterligare en oklarhet kring denna referent är pronome-
net någon som nämns i tredje meningen. Med någon åsyftar Pontus dem
som färdades i de två bilarna, men det är ett olyckligt valt ord då det ju
alltid måste finns åtminstone en person i varje bil – chauffören. Andra
referenter är bil, ambulans, polis och begravning. Referenten bil omnämns
som två bilar, en av bilarna, den brinnande bilen, bilen, alltså närmast iden-
tisk upprepning. Mera löst knutet till denna referent är däckskrik, baksäte
och chaufför som genom association kan sägas utgöra sambandsled. Am-
bulans och polis bildar en referent som omnämns med pronomenet de,
ambulans-männen och polisen. Referenten begravning ges mindre fokus och
pronominaliseras med den. Delidentitet används också som i baksätet –
satt bak, ambulans – ambulansmännen. Introducerandet av en ny ledfamilj
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kan påverka styckeindelningen, vilket stämmer med Pontus första text där
det andra stycket inleds då ambulans och polis kommer till platsen.

I den andra texten är Kerstin fortfarande den centrala ledfamiljen till-
sammans med Johan. Kerstin omnämns identiskt lika många gånger, och
detsamma sker med den andra referenten Johan. Några gånger pronominali-
seras de och omnämns hon, han och dom. Då Kerstin berättar om olyckan
använder hon pronomenet jag i ett omarkerat direkt tal. Tematiska led-
familjer är kaffet, olyckan, promenaden och övernattningen. Referenten
olycka bildar en ledfamilj med sambandsleden polis, ambulans, fastklämda,
bil, bilen, det som hänt som bygger på delidentitet och association. Även
här tycks styckeindelningen överensstämma med koncentrationen kring
olika ledfamiljer. I första stycket spelar både Kerstin och Johan de centrala
rollerna; Johan omnämns fler gånger än Kerstin. I det andra stycket då
ledfamiljen olyckan behandlas är Kerstin återigen ensam central ledfamilj. I
det tredje stycket är Kerstin och Johan tillsammans centrala ledfamiljer.

Den centrala ledfamiljen i den tredje texten är givetvis Nicke, och tema-
tiska ledfamiljer är polarna och pengarna. Nicke benämns identiskt lika
fem gånger men också med pronomenet han fem gånger. Den andra
referenten är polarna som upprepas identiskt lika sex gånger. Endast en
gång används pronomen, dom. En annan referent skulle kunna sammanfat-
tas med rubriken nöjen som med de hyponyma referenterna fest, ös, musik,
sprit, dans, full och i sista stycket bowla bildar en ledfamilj. Dessa led fogas
samman via delidentitet. Även olycka är en referent, och via association
knyts leden den brinnande bilen, tjejen som räddade tre personer från att
sprängas i små bitar till referenten. Det är sammanfattningsvis Nicke, polar-
na och deras fest som är huvudreferenterna, medan den olycka som skulle
skildras får mindre fokus. I denna text samspelar ledfamiljerna inte helt
tydligt med styckeindelningen även om det andra stycket främst behandlar
de 500 kronor Nicke skulle få. Pengarna introduceras dock redan i slutet av
det första stycket. Grunden för styckeindelningen är här troligare tidsper-
spektivet: ”Nästa dag när”.

Bindningar byggda på association kräver att skribenten vet vad som måste
presenteras i texten och vad som kan vara underförstått. Detta är en svårig-
het som Pontus inte tycks ha insett. I den första texten är det svårt att förstå
kopplingen mellan de olika personerna och även vilka ”de andra” är i me-
ningen: ”Precis när hon kommit till de andra”. Det är troligt att exemplet
snarare berör den tematiska bindningen än att det är en medveten använd-
ning av association. Däremot kan satsen ”en av bilarna brann lite” fungera
som association. Läsaren förutsätts veta att en bil som brinner utgör en
potentiell fara för i första hand passagerarna. Därför springer Kerstin för
att fortast möjligt kunna hjälpa dem. Ett annat exempel finns i text 3: ”Han
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vill inte gå dit men gör det än då.” Nicke vill egentligen inte gå på fest och
som läsare uppfattar man att orsaken eventuellt är att Nicke känner sig
nedslagen av den olycka han bevittnat. Bindningarna genom association är
få i Pontus text, vilket kan ha sin grund i texttypen. Som jag ovan konstate-
rat har ju eleverna tidigare tränat på att skriva bl.a. ur en polis perspektiv
med krav på objektivitet och neutralitet i redogörelsen. Texten bör då inte
öppna för läsarens subjektiva associationer.

Hur organiserar Pontus de olika sambandsleden? Referenten Kerstin i
text 1 introduceras på temaplats med namnet men presenteras inte i övrigt.
I den andra satsen använder Pontus pronomenet hon, vilket återkommer
flera gånger längre fram i texten liksom även namnet. Här används alltså
temaupprepning. Genom att Pontus inte ger några ytterligare uppgifter om
Kerstin kan han endera anta att hon är känd för läsaren eller att det inte har
någon betydelse för handlingen vem Kerstin är. Att introducera med namn
är inte ovanligt i skönlitterära texter. Däremot nämns inget namn i uppgifts-
formuleringen till den första texten, men Pontus väljer att införa Kerstin
som central person redan från början.

Den tematiska bindningen i samband med referenten de medvetslösa är,
som jag tidigare antytt, mer komplicerad. Det gäller för läsaren att förstå
vilka sambandsled som hör samman. Referenten den som sitter i baksätet
är en av de tre personer som är medvetslösa och som introducerats redan
tidigare. Ett par meningar senare benämns denna person hon som satt bak
för att ytterligare två meningar längre fram omtalas som barnet i bestämd
form. Nästa referent är den som körde, som senare kallas chauffören och
ett par meningar senare pappan i bestämd form på remaplats med den för-
tydligande relativa bisatsen som heter Jonas. Referenten den som sitter bred-
vid chauffören benämns sedan den tredje och till sist i det andra stycket
mamman i bestämd form på remaplats. Ytterligare en komplikation utgör
de andra. Det är svårt att tolka vilka Pontus avser; eventuellt menar han
passagerarna i den andra bilen eftersom det var två bilar som krockat. De
andra nämns i samband med redogörelsen för de tre skadade, och detta
bidrar till att öka osäkerheten om Pontus avsikt. Han använder följaktligen
temaväxling men med en otydlig temaprogression som försvårar läsningen
av texten. En tydligare progression finns i det andra stycket av den första
texten då Pontus introducerar referenterna ambulans och polis i obestämd
form på remaplats. I följande mening använder han pronomenet de och
senare i bestämd form ambulansmännen och polisen.

Inte heller i den andra texten presenteras Kerstin; hennes namn används
omväxlande med hon. I det andra stycket finns även sambandsledet jag då
Kerstin i ett förmodat direkt tal berättar om olyckan. Läsaren får veta att
hon har en bror, Johan, som följaktligen får en kort introduktion innan han
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i den tredje meningen, och även längre fram i texten, benämns han omväx-
lande med Johan. Referenten olycka introduceras på remaplats i obestämd
form. Detsamma gäller även sambandsledet en bil som i följande mening
står på temaplats i bestämd form. I detta stycke finns således exempel på
såväl temaupprepning som temaprogression.

I den tredje texten introduceras referenten Nicke på temaplats i den för-
sta meningen. I den andra används pronomenet han, vilket återkommer
omväxlande med Nicke i resten av texten. Polarna anges i bestämd form på
remaplats i den första meningen och upprepas sedan ett flertal gånger, t.ex.:
”Nästa dag när Nicke ska bowla med polarna så säger polarna att han
skojade med dom igår ” Pronomenet dom används endast en gång. Genom
att Pontus presenterar polarna i bestämd form signalerar han att de är kända
för läsaren. Även olyckan, den brinnande bilen och tjejen som räddade tre
personer presenteras i bestämd form, vilket kanske är lämpligt ur läsar-
synpunkt med tanke på att han/hon redan tidigare fått information om
olyckan. Också i den tredje texten finns alltså exempel på både tema-
upprepning och temaprogression.

Tematiken i de tre texterna är följaktligen varierande. I den första texten
blir den otydlig genom sättet Pontus låter sambandsleden följa på varan-
dra. I de övriga två texterna förstår läsaren vad Pontus avser, men den åter-
kommande temaupprepningen ger ett statiskt intryck. Introduktionen av
polarna i bestämd form kan möjligen ha sin grund i uppgiftsformuleringen:
”När han träffar sina kompisar på kvällen”. Ur ett läsarperspektiv är dock
den bestämda formen mindre lyckad.

Konnektivbindningen i Pontus tre texter är varierande. Bland de menings-
interna konnektiverna är de temporala få. Pontus använder temporala
konnektiver som bisatsinledare då bisatsen i sin tur inleder en mening. Tre
exempel finns i text två: ”När Kerstin kommer till Johans hus”, ”När Jo-
han kommer ut”, ”När dom väl kommer tillbaka”. Däremot används det
adversativa men som, till skillnad från i Robinson-texten, här betecknar ett
motsatsförhållande: ”men efter ett tag så ger han med sig.” Även det addi-
tiva och används, främst i den andra texten i elliptiska koordinationsfraser:
”Dom ska ta en kopp kaffe och prata lite”, ”så står han och väntar”, ”Ker-
stin kliver ur bilen och ger Johan en kram.”, ”Johan går in och sätter på
kaffet”, ”sitter Kerstin och gråter.” Liksom Patrik använder Pontus så för
att strukturera textinnehållet: ”Efter ett par veckor så ringde pappan”, ”ef-
ter ett tag så ger han sig”. Denna användning av så har en likartad använd-
ning i tal. De meningsexterna konnektiverna är få och genomgående
temporala. De anger olika skeden av händelseförloppet i samtliga tre texter,
t.ex. i den första texten: ”Först tar hon”, ”efter tar hon”, ”sist tar hon”,
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”Efter ett par veckor”. Att Pontus text innehåller många interna konnektiver
visar att textstruktureringen sker inom meningen.

De flesta konnektivbindningarna är explicita, men även implicit bind-
ning finns, exempelvis i den tredje texten: ”Han går till polarna och berät-
tar om olyckan som har hänt [...] dom tror att Nicke är full.” Läsaren för-
står att polarna tycker att det Nicke berättar är så overkligt att de drar
slutsatsen att han måste vara full. Konnektiven men skulle ju här ha varit
möjlig. Pontus lämnar dock över till läsaren att dra rätt slutsats, vilket sna-
rast höjer textens kvalitet. Implicit är även sista meningen i andra texten:
”Johan tvekar lite men efter ett tag så ger han med sig.” Här lämnas läsaren
i sticket då det faktiskt är oklart vilken orsaken till Johans tvekan är. Kan-
ske hade det inte räckt med en konnektiv i detta fall, utan möjligen hade det
behövts ytterligare en förklarande mening.

I denna skrivuppgift är Pontus mer distanserad än i Robinson Crusoe.
Han berättar i tredje person och återger i stort sett endast vad som skett.
Han låter Kerstin återberätta i form av direkt tal, vilket kan vara ett tecken
på att Pontus försöker variera framställningen även om han inte markerat
detta rent grafiskt. Detta moment har Peter ännu inte gått igenom. Kanske
kan man säga att Pontus närmat sig en skrivarroll.

Det är oklart om Pontus haft någon mottagare i åtanke. Som läsare har
man ibland svårt att förstå i synnerhet den första och den tredje texten,
vilket framgår av textbindningsanalysen. Varken i uppgiftsformuleringen
eller i Peters presentation av uppgiften framgår att eleverna skulle skriva
för en läsare som inte har tillgång till bilden. Inte heller tydliggörs om de tre
texterna skall relateras till varandra på ett sådant sätt att sammanhanget
står klart för läsaren. Att Pontus ser de tre texterna som en helhet tyder
bl.a. hans användning av olyckan i bestämd form i text tre på. Pontus intar
närmast en rapportörsroll, och orsaken till detta rollval skulle, som jag tidi-
gare nämnt, kunna vara den undervisning som föregick själva skrivandet
då eleverna fick inta olika roller, däribland den neutrale rapportörens.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera tecken på utveck-
ling mot en större skriftspråklighet i jämförelse med texten Robinson
Crusoe. De flesta personerna förs tydligt in i texten, något som var proble-
matiskt för Pontus i den förra texten. Likaså behärskar Pontus stycke-
indelning i betydligt högre grad än tidigare.

5.3.2.3 Stil
Pontus stil kan karaktäriseras som enkel, och samtliga tre deltexter är även
konkreta i stilen. Det är några individer som utför vissa handlingar, d.v.s. i
första hand Kerstin, Johan och Nicke. De substantiv som nämns är nästan
alla konkreta såsom dunge, bil, baksäte, ambulans, väg. Några utbyggda
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nominalfraser finns, t.ex.: ”däck skrik bakom dungen”, ”fest med polar-
na”, som ger läsaren mer information. Adjektiven är ytterst få, t.ex. den
brinnande bilen, det var hemskt, men flera sats- och prepositionsattribut
finns, t.ex. ”tre personer som verkar vara medvetslösa” och ”promenad i
skogen”. Då endast några få adjektiv finns i texterna är det substantiven
och verben som ger läsaren en bild av situationen. I de två första texterna är
substantiven till största delen neutrala, medan några substantiv i den tredje
texten informerar läsaren om att det är en ungdomlig miljö som beskrivs:
polarna, ös, musik, sprit och dans. Stilen kan således också sägas vara näs-
tan helt utan utsmyckningar. På den syntaktiska nivån tyder även använd-
ningen av bisatser på en enkel text; de är betydligt fler per 1000 ord än per
100 syntaktiska meningar.

I förhållande till Robinson-texten är såväl huvud- som hjälpverben fler.
Verbanvändningen leder till en närmast talspråksnära stil. Många av verben
är dynamiska, t.ex. trampa, ringa, kliva, köra, skämta, medan de statiska är
relativt få. Eftersom uppgiften var att skildra samma händelse ur olika per-
spektiv får detta till följd att några av verben är desamma i två eller tre av
texterna: hända, sitta, gå, börja, berätta, brinna, heta. Andra huvudverb är
mer specifika för respektive text. Till dem hör i text 1 t.ex.: trampa, krocka,
explodera, spärra, beklaga; i text 2: kliva, gråta, skämta; i text 3: spränga,
bowla, skoja, skratta. De flesta övriga verb som används tillhör språkets
allra vanligaste. Användningen av dynamiska verb visar att Pontus i denna
text, liksom i Robinson-texten, stannar vid att skildra skeenden utan att
placera in dem i en miljö. Detta vittnar också de fåtaliga fria satserna om.
Inte heller får vi veta så mycket om personerna, vilket den sparsamma an-
vändningen av statiska verb visar. De flesta meningarna innehåller bisatser
inledda med subjunktioner som att, för att, om och när. Främst använd-
ningen av att och när ger ett talspråkligt intryck. De många ettords-
fundamenten gör texten bitvis statisk och högertung – också det ett tal-
språksdrag.

Flera aspekter i strukturanalysen tyder på att  Pontus inte haft en läsare
i åtanke då han skrev. Även i stilanalysen finns tecken på detta. Ett
omarkerat direkt tal finns i text 2, men i övrigt finns inga direkta anföringar,
inte heller några frågor, interjektioner eller läsartilltal. Pontus stil kan så-
ledes även betecknas som monologisk. Dock kan man ana att Pontus öns-
kar förmedla en bild av ungdomars festande i deltext 3, då den i de före-
gående texterna så neutrala beskrivningen ges lite färg genom det ordval
jag tidigare pekat på. Kanske kan detta vara en antydan till en mer dialogisk
stil. Det ordval Pontus använt är vardagligt och leder även till en informell
stil.
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I olika avseenden har denna text ett mer utvecklat språk än texten om
Robinson. Den är betydligt längre än den förra, har längre ord och fler
långord. Pontus använder sig dock av endast ett fåtal sammansatta sub-
stantiv, t.ex. däckskrik och ambulansmännen, som skulle bidra till såväl
ökad ordlängd som fler långord. En slående utveckling har skett på den
syntaktiska nivån i jämförelse med Robinson-texten. Den grafiska mening-
slängden har sjunkit betydligt, även om Pontus fortfarande använder
satsradning ett tiotal gånger. Också de syntaktiska meningarna är kortare.
Att Pontus behärskar meningsindelningen betydligt bättre i denna text ty-
der andelen grafiska meningar som innehåller endast en syntaktisk mening
på, liksom att det är färre meningar som innehåller flera syntaktiska me-
ningar. Relativa bisatser finns flera, t.ex. ”Pappan som heter Jonas”, vilket
bidrar till variation i meningsbyggnaden. Viss språklig säkerhet vittnar även
formuleringar som de följande om: ”Kerstin sa att hon beklagade sorgen.”,
”Jonas sa [...] att hon var välkommen då.”, ”tjejen som räddade tre perso-
ner från att sprängas i små bitar.”

Det faktum att antalet bisatser ökat i den aktuella texten i förhållande
till texten om Robinson Crusoe kan indikera att Pontus språk inte utveck-
lats mot större skriftspråklighet. Stilen tycks i dessa texter mer verbal än i
texten Robinson Crusoe. En förklaring till detta kan dock vara att i perspek-
tivtexterna skildras ett händelseförlopp upprepade gånger, vilket kan föra
med sig att många verb används. Sammanfattningsvis visar struktur- och
stilanalysen dock på att Pontus språk utvecklats, även om det fortfarande
kan betraktas som enkelt med talspråksinslag.

5.3.2.4 Respons
Den respons Pontus fick av Peter är skriven på ett separat blad där Peter ger
tre alternativ för var och en av följande aspekter: disposition, språk och
innehåll. Det alternativ Peter anser gäller för Pontus texter är inringat (här
markerat med kursivstil). Peter har även gjort några markeringar inne i
texten. Här följer först Peters handskrivna kommentar.
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Bedömningsgrunder till ”Skriva ur olika perspektiv”

Kursiv = av Peter inringat alternativ

Disposition:
– Gör en disposition
– Klar och tydlig disposition
– Experimenterar med dispositionen

Språk:
– Fungerande språk med vissa brister
– Bra anpassat språk med få brister
– Varierat språk med ytterst få brister

Innehåll:
– Lyfter fram olika perspektiv
– Berättar med fantasi
– Berättelsen väcker intresse

Betyg: G

Jag kategoriserar Peters kommentarer enligt följande:

Kommunikativt orienterade Berättar med fantasi. Berättelsen väcker
kommentarer: intresse

Texttypsorienterad kommentar: Lyfter fram olika perspektiv

Skolnormsorienterad kommentar: Klar och tydlig disposition

Språknormsorienterad kommentar: Fungerande språk med vissa brister

Peter är i de kommunikativt orienterade kommentarerna uppmuntrande
när det gäller Pontus förmåga att skildra innehållet; Pontus berättar med
fantasi och hans berättelse väcker intresse, anser Peter. Dock ger Peter inga
exempel på speciellt intresseväckande delar, detaljer eller formuleringar. En
av kommentarerna angående innehållet belyser ett texttypiskt drag, nämli-
gen att lyfta fram olika perspektiv. Pontus har alltså lyckats framställa tex-
terna på ett sådant sätt att de olika perspektiven framgår. Även detta är en
positiv kommentar.

Den skolnormsorienterade kommentaren gäller dispositionen som Pontus
utfört på ett klart och tydligt sätt. Pontus medger i en intervju att han gör
dispositionen när han skrivit färdigt. ”Det är enklare så”, säger han leende.
Anledningen till min kategorisering av denna kommentar som skolnorms-
orienterad är min tolkning att den ingår i det reglerande registret.

Peters enda språknormsorienterade kommentar, ”Fungerande språk med
vissa brister”, kan uppfattas som något motsägelsefull. Språket fungerar
men är behäftat med vissa brister. Vari dessa består framgår inte.
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Nedan anger jag Peters kommentarer inne i texterna; hans markeringar
anger jag inom parentes.

Text 1

”Kerstin hörde däck skrik bakom dungen hon trampade ...”
(däck skrik understruket,  punkt efter dungen, hon med stor bokstav)
”Kerstin springer dit för att titta...” (springer
understruket, tidsform skrivet i marginalen)
”Kerstin för söker...” ( mellanslaget för söker understruket)
”... efter tar hon den som körde” (mellanslaget efter tar understruket)
”Pappan som heter Jonas sa att sitt barn mådde bra...” (heter understruket,
sitt understruket)

Text 2

”... människor fast klämda i en bil.” (mellanslaget fast klämda understruket)
”... timmar i skogen dom pratar och skämtar...” (punkt efter skogen, dom
med stor bokstav)

Text 3

Inga markeringar

Peters markeringar i texterna är samtliga språknormsorienterade. De gäller
ofta Pontus särskrivningar men även ett par fall av satsradningar och felak-
tigt tempus. Det för läsaren ganska störande pronomenet sitt i formulering-
en ”Pappan [...] sa att sitt barn mådde bra” har markerats. Förmodligen är
det dessa aspekter Peter avser då han i kommentaren på det separata bladet
skriver att Pontus språk har ”vissa brister” även om Peter inte klargör att så
är fallet. I så måtto kompletterar kommentarerna på det separata bladet
och i texten varandra.

Peters respons är positiv i tonen och kan även karaktäriseras som hän-
synsfull. Det fanns ju ytterligare brister i texterna att markera, men Peter
har avstått från det. Frågan är om responsen är helt och hållet sann, då
Peter skriver att berättelsen väcker intresse. I min tidigare analys framgår
att texterna bl.a. är monologiska och konkreta och att Pontus använder
ytterst få adjektiv för att skildra händelseförloppet, vilket knappast bidrar
till en intresseväckande skildring. Dock är Peters kommentar säkert upp-
muntrande för Pontus. Respons skall även vara precis, konkret och speci-
fik. Kommentaren på det separata bladet att dispositionen är klar och tyd-
lig kan väl anses konkret; mera tveksamt är det med övriga kommentarer
på bladet. Understrykningarna i texterna är givetvis konkreta, men de krä-
ver att Pontus förstår hur han skall rätta till felen. Kommentarerna i tex-
terna markerar samtliga endast brister, inte välvalda ord eller uttryck eller
annat av positiv karaktär.
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5.3.3 Diskussion
Uppgiften att skriva om Robinson Crusoe motiverades, som tidigare nämnts,
med att den var ett prov. När uppgiften Att skriva ur olika perspektiv intro-
ducerades gavs inga motiveringar. Efter att ha tagit ett miljöproblem som
exempel anknyter Peter till elevernas värld, idrotten, men själva skrivupp-
giften utgår sedan från en bild på en olycka. Pontus och de övriga eleverna
har således inget inflytande över uppgifterna, något eleverna tycks accepte-
ra. Peter och eleverna agerar i skolans värld där användningen av det regle-
rande registret är ett framträdande, och för det mesta helt accepterat, drag.

Liksom för Viktoria, och delvis även för Patrik, tycks uppgiftsformu-
leringarna ha lett till vissa problem för Pontus. Oklarheter kring vem som
är mottagaren av texten och dennes förkunskaper kan ha påverkat Pontus
formuleringar i Robinson Crusoe. Bildens funktion och relationen mellan
de tre deltexterna i uppgiften Att skriva ur olika perspektiv är andra exem-
pel på svårigheter Pontus ställdes inför. Analys av uppgiftsformuleringarna
kan således ge viktiga pusselbitar i förståelsen av Pontus utformning av
texterna.

Inför varje skrivuppgift vållade kravet på disposition diskussioner och
många frågor. Patrik hittade sin strategi genom att endast skriva några få
punkter. Pontus hittade en annan då han, tydligen utan Peters vetskap, skrev
dispositionen i efterhand. I min analys av Pontus text Att skriva ur olika
perspektiv kunde jag konstatera att han följt dispositionen. Sanningen är
alltså att dispositionen följer texten och inte vice versa. Pontus har hittat en
strategi som passar honom och tar därmed också ett eget ansvar för bl.a.
denna del av sitt skrivande.

Pontus två texter visar att hans skrivande utvecklats under de tre termi-
ner jag följt honom. I de tre perspektivtexterna tyder såväl hans förmåga att
skildra sammanhang som hans till största delen korrekta meningsbyggnad
på detta. Han har dock vissa svårigheter att skildra dramatiska skeenden
och känslor så att läsaren rycks med. Till skillnad från i Patriks texter ut-
trycks sällan huvudpersonernas tankar och funderingar även om Kerstin i
Att skriva ur olika perspektiv reflekterar kring olyckan. Stilen är fortfa-
rande talspråklig, men tecken på begynnande skriftspråklighet finns. I bör-
jan av år 7 byggde Peter en social stödstruktur kring Pontus som fick stor
betydelse för hans skolsituation. Han har kommit igång med skrivandet
och producerar allt längre och fylligare texter.

Under skrivandets gång ger Peter fortlöpande muntlig respons, och
eleverna får svar på allehanda frågor, vilket kan ge dem stöd i skrivandet.
Peters skrivna respons ger dock Pontus, liksom Patrik, litet stöd för en ut-
veckling av berättandet, då den inte ger några förklaringar till varför något
är fel, eller bra, och någon uppföljning i helklass eller individuellt inte heller
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äger rum. Pontus själv upplever dock att de positiva kommentarer han fått
givit honom lust att skriva, något som är ytterst viktigt för en elev som
tidigare inte varit motiverad. För läraren gäller således att gå en balansgång
mellan uppmuntran och krav. Kanske är det i detta skede tillräckligt för
Pontus att få uppmuntran.

5.4 Sammanfattande diskussion
Undervisningen i samband med de analyserade skrivuppgifterna präglas i
båda klasserna av det reglerande registret (Bernstein 2000). Både Peter och
Vanja har stark kontroll över ämnet då de väljer innehåll, tydligt sätter
gränserna för vad som är tillåtet att tala om och ger få tillfällen till öppna
diskussioner (t.ex. Anward 1983). Profilklassens lektioner inleds dock ofta
med en stunds mer jämlika samtal, men den ojämlika fördelningen av talut-
rymmet i stort i båda klasserna ger inte de tillfällen till språkutveckling som
lektionerna skulle kunna erbjuda. Introduktionen av skrivuppgifterna inne-
håller till stor del information om ramar och regler, mer sällan en gemen-
sam diskussion kring ett möjligt innehåll i den text eleverna skall skriva.
Visst stöd fick den vanliga klassen inför skrivandet av personbeskrivning-
en, medan uppgiften att skriva Boken om mig kom överraskande. I profil-
klassen anknöt skrivandet till andra aktuella moment, t.ex. att ge olika per-
spektiv, och diskussioner var vanliga. När själva skrivandet startade var
dock eleverna ensamma om att ge ämnet ett innehåll då det inte anknöt till
den inledande diskussionen och introduktionen. Den kommunikation som
efter introduktionen förekommer under lektionerna äger oftast rum mellan
lärare och en elev, mer sällan mellan lärare och flera elever eller hela klas-
sen. Miljön är således ofta tvåstämmig (jfr Skolverkets rapport 1998). Elev-
ernas få tillfällen till inflytande bidrar till bilden att eleverna i båda klasser-
na snarare tycks vara objekt för undervisningen än subjekt, och tyngdpunk-
ten ligger på produkt och ibland även mer på kvantitet än på kvalitet.

En viktig aspekt i skrivutvecklingen är medvetandet om mottagaren. Det
innebär att eleven skall kunna betrakta sin text utifrån mottagarens synvin-
kel. Samtliga sex analyserade texter är exempel på skolskrivande, där lära-
ren är den enda mottagaren. Ett undantag är Boken om mig, men även om
Vanja uttalat angav eleverna själva som mottagare, är läraren också här
den reella mottagaren. På flera sätt har uppgifternas utformning försvårat
elevernas möjligheter att visa mottagarmedvetenhet. De detaljerade uppgif-
terna till Viktorias texter, den redan givna inledningen till och det välkända
innehållet i Robinson Crusoe, bilden och de tre texternas förhållande till
varandra i Pontus Att skriva ur olika perspektiv är exempel på aspekter
som påverkat elevernas skrivande i detta avseende.
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Det finns såväl likheter som skillnader i hur Vanja och Peter utför och
använder respons i sin skrivundervisning. Under själva skrivandet ger båda
lärarna muntlig respons, som är ett vanligt inslag i processorienterad skriv-
undervisning. Både Vanja och Peter inleder den skriftliga responsen med
positiva kommentarer, något eleverna i båda klasserna poängterar är vik-
tigt. Eleverna menar att det är främst denna form av respons som påverkar
skrivandet (jfr. t.ex. Hoel 1995, Mehlum 1995). Den skriftliga responsen
på de tre elevernas texter visar att synen på skrivutvecklingen är bottom-
up, d.v.s. olika moment övas medan textens globala koherens inte ägnas
någon nämnvärd uppmärksamhet. Det kommunikativa syftet lyfts inte fram
(Ledin 1999) även om båda lärarna lite svepande skriver att texten var
intressant att läsa.

Vanjas respons gäller främst ett specifikt område, innehållet, men hon
uppmärksammar delvis även formen (jfr Hertzberg 1994). Hon ger på de
större egenproducerade texterna respons på en första version, och hon krä-
ver att den skall leda till bearbetning och en ny version av texten. På detta
sätt understryker hon att responsen är viktig, liksom bearbetningen. Re-
sponsen har här en vägledande funktion som syftar till att utveckla texten.
Eventuellt ger hon ytterligare respons efter version två som då har en
diagnostiserande funktion; Vanja skall motivera det betyg eleven får. Hon
ställer många innehållsfrågor i sin respons enligt den klassiska responsens
regler (Hoel 1995). Det är dock tveksamt om dessa får eleverna att reflek-
tera mera kring texten eller om de snarare leder till ”svar på uppgiften”.
Vanjas frågor rör ofta detaljer som det är enkelt för eleverna att svara på,
men hon påvisar inte områden att utveckla och ger inte heller någon idé om
hur förbättringen skulle kunna utföras. Hon anser att eleverna endast rät-
tar till det hon påpekat men att de inte själva försöker fördjupa texten eller
förbättra den i övrigt. Vanjas  respons är både läsarbaserad, exempelvis då
hon skriver att det var roligt att få läsa om Viktorias familj, och kriterie-
baserad, t.ex. då hon tar upp språkliga frågor.

Vanja ger i princip alltid någon form av skriftlig kommentar på elevernas
skrivna texter oavsett texttyp, men hon anpassar responsen efter syftet med
texten och efter eleven, vilket är viktigt för att elevens skrivande skall ut-
vecklas. Eleverna uppmärksammas genom Vanjas kommentarer, något de
uppfattar som positivt, men frågan är om hennes respons hjälper eleverna
att utveckla skrivandet i proportion till hennes arbetsinsats. Läraren bör ta
det som eleven klarat som utgångspunkt för responsen och fokusera på
aspekter där elevens tillväxtpotential finns (Hertzberg 1994). Det skulle
innebära att Vanja kunde koncentrera responsen till vissa områden, indivi-
duellt anpassade beroende på elev och situation. Möjligen skulle den för-
ändrade inriktningen på responsen inte minska Vanjas arbetsbörda, men
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den skulle kanske i högre grad resultera i den utveckling av elevernas texter
som hon önskar. De olika textversionerna, responsen och loggboks-
skrivandet är samtliga delar i en begynnande processyn på skrivandet i den
vanliga klassen.

Peters skriftliga respons är i flera avseenden olik Vanjas. Den ges på den
enda textversion eleverna skrivit, d.v.s. på slutversionen, och föranleder inte
någon uppföljning. Peter överlämnar åt eleverna att ta eget ansvar för bear-
betningen, men eleverna skrev sällan en ny version av texten efter respons,
och det är tveksamt om någon bearbetning skedde. För att responsen skall
stödja elevernas skrivutveckling krävs att den ges under skrivandet. Om
den ges på slutversionen har responsen liten effekt (jfr Black m.fl. 2003).
Peter uttrycker att han vill ge konstruktiva kommentarer som han hoppas
skall bidra till en utveckling av texterna. Han ställer inte så ofta frågor på
textens innehåll och fokuserar inte de områden som indikerar att eleven
experimenterar i sitt skrivande. Det finns således en diskrepans mellan Pet-
ers önskan att med sin skrivna respons bidra till elevernas utveckling och
det faktiska genomförandet.

Liksom Vanjas respons är även Peters såväl läsarbaserad som kriterie-
baserad. Han talar om för eleven hur han upplever texten men kommente-
rar också t.ex. mängden dialog i Patriks text. Han diagnostiserar texterna
och pekar på starka och svaga sidor, vilket ger grund för det betyg han
sedan sätter på texten. Ibland fokuserar han en specifik aspekt, t.ex. skill-
naden mellan subjekts- och objektsform av personligt pronomen, och han
försöker förklara skillnaden. Ofta är dock responsen vag och allmän, vilket
leder till att den inte alltid förstås av eleverna. Den får därmed inte den
vägledande funktion den skulle kunna ha (Hertzberg 1994).

I profilklassen har eleverna inlett arbetet med kamratrespons, medan
Vanja anser att eleverna i hennes klass är alltför ojämna för att det skall
fungera även om vissa försök gjorts, t.ex. vid skrivandet av Boken om mig.
Peter menar att kamratresponsen kräver mycket arbete och lång träning.
Eleverna i profilklassen är dock positiva och tycker att den hjälper dem i
skrivandet. Elevresponsen föranledde ju exempelvis en elev att skriva om
sin text när Patrik läste upp sin Den mystiska mannen. Eleven fick idéer och
kanske även en bild av hur en bra text kan skrivas. Denna potential i elev-
responsen har Peter ännu inte börjat utnyttja på ett medvetet sätt. Även hos
Peter finns en begynnande processyn men i andra avseenden än hos Vanja.
Han låter samtalet få viss betydelse inför skrivandet, han utnyttjar egna och
elevers erfarenheter i högre grad, han använder texter och bilder som inspi-
ration och i viss mån elevrespons.

Den del av elevers skrivande som responsen omfattar kräver således
mycket av såväl lärare som elever. Den måste även ges tid för att utvecklas
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och bli ett positivt verktyg i skrivandet. Att respons är svårt att ge vittnar
också många forskare om, t.ex. Hoel (1995), och Onore (1989) konstate-
rar i sin forskning att responsen inte alltid leder till förväntad textutveckling.

De två texter av Viktoria som jag valt för analys representerar skilda
texttyper vilket inte är fallet med Patriks och Pontus texter. Viktorias två
texter ligger nära varandra tidsmässigt, d.v.s. cirka fyra månader skiljer
dem åt, varav ett par månader är sommarlov. Det är därför svårt att på
basis av de två analyserade texterna se om Viktorias skrivande förändrats
över tid. En stor skillnad är givetvis mängden text, liksom själva innehållet.
I Boken om mig, den enda text i det analyserade materialet som represente-
rar skrivarbaserad prosa (Flower & Hayes 1977), gör Viktoria en del re-
flexioner som är värda att notera, t.ex. hur en bra skola skall vara, hur
kamrater skall uppföra sig mot varandra och hon vill arbeta för att barn
och ungdomar skall få göra sina röster hörda. Hennes ”bok” är således inte
endast ett ”svar på uppgiften”. Trots respons och bearbetning har Boken
om mig förändrats i huvudsak vad gäller ordmängden. Viktoria skriver
gärna, men om hon skall lyckas i sitt skrivande behöver hon fördjupad
vägledning på såväl global som lokal nivå.

Redan Patriks text Robinson Crusoe visade att Patrik i många avseenden
behärskade berättandet, och i Den mystiska mannen, som skrevs ungefär
ett år senare, tydliggörs detta ytterligare. Han förmår hålla läsarens intresse
vid liv texten igenom via diverse berättartekniska knep och genom att an-
vända dialog på ett medvetet sätt. Det är möjligt att Patrik i det fortsatta
skrivandet behöver ytterligare utmaningar, t.ex. genom att få inleda skri-
vandet av diskursiva texter. Att han själv tycker att han redan kunde det
mesta då han kom till år 7 kanske inte överensstämmer med lärarens upp-
fattning, men kan ändå vara en indikation på att Patrik är redo för mer
krävande uppgifter.

Pontus har på flera sätt genomgått en tydlig utveckling i sitt skrivande
under det år som skiljer de två analyserade texterna. Från att inte vilja ar-
beta på lektionerna har han blivit en flitig elev, och hans texter har ökat i
omfång och även i flera andra avseenden utvecklats. Över huvud taget ty-
der text två på en ökad språklig säkerhet. Analysen av den respons Pontus
fått av Peter antyder dock att den inte ger det stöd och den vägledning som
i ännu högre grad  skulle kunna leda Pontus vidare. För att få specialunder-
visning och via ett datorprogram hjälp för sina förmodade stavningsproblem
lämnar Pontus svensklektionerna två gånger i veckan, något han själv säger
har hjälpt honom. L-G Malmgren (1996) menar dock att denna typ av kom-
pensatorisk språkträning är ett tecken på en undervisning där språkets form
och innehåll inte utgör en helhet utan vissa delar tränas separat i exempel-
vis specialundervisning. Frågan är om Pontus skulle utveckla sitt språk och
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sitt skrivande mera av att tillbringa lektionstiden i klassen i stället för i
specialundervisning i ett klassrum i andra änden av skolan.

I min diskussion ovan om de tre elevernas skrivande har jag inte berört
den aspekt som fokuserar elevens förmåga att hävda sin rätt till den egna
texten, förmåga att bearbeta texten efter ett aktivt ställningstagande till
responsen och efter diskussioner med andra, samt förmåga till bedömning
av den egna texten. I grunden förutsätter dock en sådan syn på skriv-
utveckling demokratiska klassrum. Sammanfattningsvis kan konstateras att
presentationen och utformningen av uppgiften, lärarens signaler om vad
som är betydelsefullt, arbetssättet och lärarens respons i hög grad har inver-
kan på Viktorias, Patriks och Pontus utformning av sina texter (jfr Smidt
1991b).
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6 Skrivundervisningen i det längre perspektivet

I detta kapitel studeras skrivundervisningen i det längre perspektivet i de
två klasser jag följt utifrån fyra infallsvinklar: undervisning, texttyper, re-
spons och förhållningssätt. Först analyseras respektive aspekt med hjälp av
olika analyskategorier, varefter lärarnas, elevernas och mina egna reflexio-
ner ges. Inte endast Viktorias, Patriks och Pontus röster görs hörda i detta
kapitel utan även andra elevers i de båda klasserna. I översikterna över
skrivuppgifter berörs indirekt även läsande då olika typer av skrivande
kopplats till läsning av skönlitteratur, artiklar etc. Jag behandlar i detta
kapitel inte några skrivna texter ur språklig eller innehållslig synvinkel.

I avsnitt 6.1 respektive 6.2 kategoriseras skrivuppgifterna i de två klas-
serna under de tre terminerna efter undervisningstyp. Översikten gör inte
anspråk på att ge en fullständig sammanställning över samtliga skriv-
uppgifter i klassen, då uppgifter kan ha givits som eleverna inte sparat och
som därför inte heller ingår i mitt material. Den absolut övervägande delen
av elevernas skrivna texter är dock inkluderade, vilket dels lärarnas ambi-
tion att förse mig med material, dels elevernas pärmar borgar för. Vad gäl-
ler ordningsföljden mellan de olika skrivuppgifterna bygger den på den bild
jag fått genom intervjuer, observationer och det material elevernas pärmar
innehållit. I avsnitten om texttyper är inte de olika skrivuppgifternas sam-
band av intresse utan i stället fokuseras de olika texttypskategorierna. Dessa
är valda i avsikt att tydliggöra vilka större texttyper elevernas skrivande
omfattat.

6.1 Den vanliga klassen
I analysen av skrivundervisningen i det längre perspektivet fokuseras, lik-
som i föregående kapitel, först den vanliga klassen.

6.1.1 Undervisningstyper
I tabell 10 karaktäriserar jag de olika delarna av skrivundervisningen i det
längre perspektivet i den vanliga klassen utifrån undervisningstyp.
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tabell 10. Skrivuppgifter i den vanliga klassen karaktäriserade utifrån undervis-
ningstyp

Skrivuppgift Undervisningstyp

Höstterminen 2003

Diagnostiskt prov katalog

Brev till läraren katalog

Loggar serie

Ö-projektet, Robinson Crusoe tematisk

Stor/liten bokstav katalog

Läxförhör stora skiljetecken katalog

Läxförhör stor/liten bokstav katalog

Prov svenska skrivregler katalog

Eldens hemlighet katalog

Glasblåsarens barn katalog

Vårterminen 2004

Loggar serie

Sagotema tematisk

Dårfinkar och dönickar katalog

Personbeskrivning katalog

Övningar dialog katalog

Ordkunskap katalog

Höstterminen 2004

Boken om mig tematisk

Ungdomsklassiker serie

Gammalt nationellt prov katalog

I mina kommentarer till tabell 10 utgår jag inledningsvis från undervis-
ningstyperna för respektive termin för att tydliggöra hur de olika momen-
ten i tid avlöser varandra och eventuellt även anknyter till varandra.

Höstterminen i år 7 inleds med elevernas svarsbrev till Vanja. Det är en
isolerad uppgift som gavs i kommunikativt syfte, men avsikten var även att
ge läraren information om elevernas skrivförmåga, deras intressen, syn på
skolan etc.. Denna uppgift liksom läsningen av Glasblåsarens barn och Eldens
hemlighet ansluter till strukturen för katalogartad undervisning. Böckerna
är valda av läraren utifrån på skolan olika samverkande faktorer (se vidare
avsnitt 6.1.7). De ingår därmed inte i ett större genomtänkt sammanhang
där böckernas idéer relateras till tidigare tankar. Inte heller anknyter kom-
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mande undervisning till dem. Läsningen följs upp med kontrollfrågor på
innehållet i några kapitel i taget och lämnar därmed litet utrymme för re-
flexion. Under den första terminen behandlas även olika typer av språkliga
moment som Vanja anser bildar en bas för skrivandet. De utgör fristående
moment och utgår genomgående från separata övningar utan anknytning
till de elevproducerade texterna även om exempelvis påpekanden om vik-
ten av styckeindelning också görs i anslutning till elevernas eget skrivande.
Uppgifterna kräver även till övervägande del ”rätta” svar och lämnar inte
något utrymme för elevers eget skapande eller inflytande. Undervisningen i
dessa språkliga moment kan därför närmast karaktäriseras som katalog-
artad undervisning. Möjligen skulle de språkliga momenten även kunna ses
som ett enda längre sammanhängande moment, då de behandlas koncen-
trerat under den första terminen i år 7, och därmed betraktas som serie-
undervisning.

Elevernas loggboksskrivande genomförs kontinuerligt under åtminstone
två av de tre terminerna, och varje loggbok kan sägas utgöra ett delmoment
i den serie av kommunikation som skapas mellan Vanja och de individuella
eleverna. Loggboksskrivandet kan därför närmast karaktäriseras som serie-
undervisning.

Det s.k. ö-projektet behandlas under de första veckorna i år 7. Varje
lektion utgör olika delmoment, och senare anknyter detta projekt till läs-
ning av Robinson Crusoe med tillhörande frågor och en kort skrivuppgift.
Genom att eleverna fått relatera läsningen av boken till tidigare moment
och till den efterföljande skrivuppgiften kan undervisningen närmast ka-
raktäriseras som tematisk undervisning. Det inledande kommunikativt
orienterade grupparbetet i ö-projektet ledde alltså senare till individuell läs-
ning av en text och en skrivuppgift i anslutning till boken. Vanja bygger här
upp en stödjande struktur inför de individuella uppgifterna.

Liksom under hösten behandlas bokläsningen även under våren i år 7
som ett separat moment som följs upp med hjälp av innehållsfrågor på samt-
liga kapitel. Dårfinkar och dönickar läses och studeras på detta sätt, och
strukturen anknyter därför till den katalogartade undervisningen, även om
Vanjas tanke är att boken sedan skall utgöra grund för elevernas eget skri-
vande av personbeskrivningar. Genom att terminen lider mot sitt slut ge-
nomförs inte denna planering utan även personbeskrivningen blir ett helt
fristående moment, som också det till strukturen liknar katalogartad un-
dervisning. Övningarna på dialogskrivande och ordkunskap relateras inte
till andra moment utan är ytterligare exempel på katalogundervisning.

Första delen av vårterminen i år 7 domineras av sagoprojektet som inne-
håller många olika delar såsom läsning av ett stort antal sagor, film, studier
av typiska sagodrag, svar på textfrågor och skrivande av egna sagor. De
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lästa texterna används följaktligen som grund för det egna skrivandet, och
de utgör delar av den centrala idén att eleverna skall få kunskap om genren
sagor. Strukturen i denna undervisningssekvens ansluter därför närmast till
tematisk undervisning.

Även om eleverna inte skall skriva de nationella proven i svenska förrän
i år 9 får eleverna redan på hösten i år 8 pröva att skriva några uppgifter.
Dessa relateras inte till några andra moment, och det enda syftet att genom-
föra dem är just att träna eleverna inför de kommande proven. Strukturen i
detta moment ansluter helt till karaktäristika för katalogartad undervis-
ning.

En stor uppgift under hösten i år 8 är läsningen och redovisningen av
ungdomsklassiker. Varje lektion avslutas med att eleverna besvarar några
frågor i läsdagboken, och varje lektion utgör ett delmoment i ”serien”
ungdomsklassiker. Detta tema är följaktligen i huvudsak exempel på serie-
undervisning.

Boken om mig upptar en stor del av terminens studier. Ett kapitel i ”bo-
ken” anknyter till den personbeskrivning som utfördes under våren i år 7,
men nu gäller det för eleverna att kunna beskriva sig själva i stället för en
kamrat. Temat har inom sig moment som hänger samman, men det finns få
eller inga uttalade anknytningar till andra undervisningsmoment. Inte hel-
ler har temat det djup som den integrerade undervisningen kräver, och jag
karaktäriserar därför detta tema som exempel på tematisk undervisning.

Elevernas undervisning i den vanliga klassen karaktäriseras främst av
den katalogartade undervisningstypen och därmed av brist på innehållsliga
samband mellan väsentliga delar. I serieundervisningen erbjuds eleverna ett
visst mått av inre sammanhang; delarna ingår alla i serien. Däremot finns
inget samband mellan de olika delarna i serien, t.ex. mellan de böcker som
betraktas som ungdomsklassiker. Benämningen ungdomsklassiker är såle-
des den enda sammanhållande länken. I den tematiska undervisningen an-
knyter olika moment till varandra på ett sådant sätt och med ett sådant
djup att elevernas lärande underlättas. Undervisningen erbjuder således ett
samband mellan olika moment inom temat. För eleverna medför dominan-
sen av katalogartad undervisning att deras kunskapsbyggande endast mar-
ginellt sker utifrån vad som just berörts eller utifrån vad som tidigare be-
handlats i andra teman. De kunskaper eleverna når blir till stor del sådana
som Applebee (1996) och Applebee m.fl. (2000) benämner ”knowledge-
out-of-context”, d.v.s. kunskaperna ingår inte i någon övergripande inne-
hållsstruktur, och någon röd tråd tydliggörs inte. Undervisningen i den
vanliga klassen bekräftar den bild Applebee m.fl. fick av undervisningen i
amerikanska skolor, som även de dominerades av samma typer av under-
visning.



195

6.1.2 Reflexioner kring skrivuppgifter och undervisningstyper
I detta avsnitt redovisas såväl läraren Vanjas som elevernas och mina re-
flexioner kring skrivuppgifter och undervisning.

Vanjas reflexioner

Vanja säger i en intervju att hon inte haft någon uttalad tanke med de olika
skrivuppgifterna men att traditionen är en starkt påverkande faktor. Under
hela det första året skriver eleverna loggbok varje vecka. Den används för
planering och ibland för reflexion. Enligt Vanja fungerar loggboken i vissa
avseenden som en dagbok. Hon har märkt att loggboken tas mera på allvar
av eleverna i slutet av år 7. Under hösten i år 8 används loggboksskrivande
i mindre utsträckning då andra skrivuppgifter tar mycken tid i anspråk.

Den första skrivuppgiften i början av år 7, den s.k. ö-uppgiften, som
tillsammans med läsningen av Robinson Crusoe utgör ett exempel på tema-
tisk undervisning, är mycket medvetet vald av Vanja. I denna uppgift skall
eleverna i grupper komma överens om vilka åtgärder de skall vidta för att
överleva på en öde ö, vilket kräver samarbete. På så sätt får hon informa-
tion om vilka eleverna är, hur de fungerar i grupp, vilka som tar plats och
vilka som är tystlåtna, säger hon.

Sagotemat anser Vanja blev mycket lyckat även om skrivandet av egna
sagor tog lång tid, då eleverna efter Vanjas skriftliga respons skulle skriva
en ny version. Kvaliteten på texterna höjdes dock så väsentligt att det var
meningsfullt att avsätta mycket tid för skrivandet, menar hon. Boken om
mig, den stora skrivuppgiften under hösten i år 8, har, enligt Vanja, två
sidor: ”Dels är det ju för att dom ska berätta om sig själva, dels för att se
deras skrivförmåga.”

Elevernas reflexioner

I mitt material uttrycker eleverna sällan synpunkter på skrivuppgifterna.
De accepterar de uppgifter som ges även om de inte alltid tycker att de är
roliga. Jag har i intervjuer frågat eleverna om deras uppfattning om varför
vissa skrivuppgifter har utförts. I svaren framför några elever tanken att
uppgifterna skall ge inspiration till eget skrivande och kunskaper för fram-
tida texter. Någon röd tråd som binder samman olika delar av skrivunder-
visningen har de svårt att se.

Mina reflexioner

Frånvaron av en uttalad tanke med de olika skrivuppgifterna är, enligt min
tolkning, en bidragande orsak till att den katalogartade undervisningen är
dominerande undervisningstyp. Konsekvenserna av att uppgifterna till stor
del liknar isolerade öar och att innehållsliga samband inte tydliggörs exem-
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plifieras i följande citat ur en intervju med Vanja: ”Jag har gått igenom på
tavlan och sen har dom fått göra uppgifter och vi har gått igenom tillsam-
mans och arbetat med texter där dom själva ska jobba med att sätta ut
[skiljetecken]”. Trots genomgången förbättrades inte elevernas egna texter
i detta avseende. En elev säger i en intervju att han glömmer att använda
sina kunskaper om dessa aspekter när han själv skriver. Utan att Vanja ex-
plicit klargör sambanden mellan exempelvis övningarna respektive provet
på skiljetecken och elevernas eget skrivande förblir kopplingen oklar för
eleverna. I intervjuer talar Vanja om den undervisning jag karaktäriserat
som tematisk, och kring den ger hon uttryck för en uttalad tanke, vilket inte
är fallet med övrigt undervisningsinnehåll. Det sätt på vilket de språkliga
momenten strukturerats och uppföljningen av litteraturläsningen via frå-
gor på texten signalerar till eleverna vad svenskämnet innebär, d.v.s. till
stora delar en provkarta av olika moment utan inbördes samband.

6.1.3 Texttyper
I detta avsnitt analyserar jag vilka olika texttyper eleverna fått möta i skriv-
undervisningen. I tabell 11 har skrivuppgifterna under respektive termin
kategoriserats utifrån följande texttyper: egen produktion innebärande ex-
istentiellt, skönlitterärt eller reflekterande skrivande, sammanfattning,
språkriktighet/grammatik, svar på frågor och prov.
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tabell 11. Översikt över skrivuppgifter och texttyper i den vanliga klassen

Skrivuppgift Texttyp

Höstterminen 2003

Diagnostiskt prov Prov

Brev till läraren Egen produktion: existentiellt skrivande

Loggar Svar på frågor, egen produktion: reflekterande skrivande

Ö-projektet Gemensam/egen produktion: skönlitt. skrivande

Stor/liten bokstav Övning språkriktighet/grammatik

Läxförhör stora skiljetecken Prov

Läxförhör stor/liten bokstav Prov

Prov svenska skrivregler Prov

Robinson Crusoe Svar på frågor, egen produktion: reflekterande skrivande

Eldens hemlighet Svar på frågor

Glasblåsarens barn Svar på frågor

Vårterminen 2004

Loggar Svar på frågor, egen produktion: reflekterande skrivande

Sagotema

Fakta om olika författare Svar på frågor

Ordkunskap (ur Ali Baba II) Svar på frågor

Törnrosa Svar på frågor

Olika sagor Svar på frågor

Kejsarens nya kläder Sammanfattning

Skrivande av egen saga Egen produktion: skönlitt. skrivande

Dårfinkar och dönickar Svar på frågor

Personbeskrivning Egen produktion: moment i skönlitt. skrivande

Övningar dialog Övning språkriktighet/grammatik

Ordkunskap Svar på frågor

Höstterminen 2004

Boken om mig Egen produktion: existentiellt skrivande

Ungdomsklassiker läsdagbok Svar på frågor, sammanfattning

Gammalt nationellt prov Prov
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Som framgår av förteckningen över skrivmoment i den vanliga klassen har
undervisningen innehållit exempelvis såväl fritt skrivande som mera bund-
na uppgifter i form av svar på frågor till lästa texter eller övningar i gram-
matik och språkriktighet. I tabell 12 tydliggörs omfattningen av de textty-
per som ingått i skrivundervisningen i den vanliga klassen under tre termi-
ner.

tabell 12. Översikt över texttyper i vanliga klassen med angivande av antal och
fördelning på termin

Texttyper ht 03 vt 04 ht 04 S:a

Egen produktion

– Existentiellt skrivande 1 – 1 2

– Skönlitterärt skrivande 1 2 – 3

– Reflekterande skrivande 2 1 – 3

Sammanfattning – 1 1 2

Språkriktighet/grammatik 1 1 – 2

Svar på frågor 4 7 1 12

Prov 4 – 1 5

S:a 13 12 4 29

Den egna produktionen utgörs av såväl existentiellt skrivande som av skön-
litterärt och reflekterande skrivande. Brevet till läraren och Boken om mig
är de två exempel på existentiellt skrivande som jag funnit i den vanliga
klassen. I båda fallen får eleverna, med ett års mellanrum, berätta om sig
själva och sina liv. Dock är det stor skillnad i både omfattning, krav och
förväntningar på elevernas utformning av de två texterna, då  brevet oftast
omfattade cirka en sida handskriven text medan Boken om mig innehöll
minst tio kapitel. Längden på dessa kapitel varierade dock med elev och
intresse för uppgiften. Det skönlitterära skrivandet äger rum under år 7 och
består under den första terminen av vissa delar av det s.k. ö-projektet, med-
an det under den andra terminen består i skrivandet av en saga och en
personbeskrivning. Den sistnämnda utgör en viss aspekt i det skönlitterära
skrivandet som specialstuderas och övas på för att senare kunna ingå som
en naturlig del i en längre text. Reflekterande skrivande finns representerat
i år 7 och består av främst vissa delar av loggboksskrivandet men också av
en kort reflekterande text kring Robinson Crusoe. Den egna produktionen
består följaktligen av till nästan lika delar existentiellt skrivande, skönlitte-
rärt skrivande och reflekterande skrivande. Det är dock viktigt att notera
att loggboksskrivandet pågick en gång per vecka under hela år 7 och delvis
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i år 8 – således ett omfattande skrivande som i tabell 12 trots det endast
anges med siffran 1.

Sammanfattningen representeras i mitt material av en sammanfattning
av sagan Kejsarens nya kläder och av delar av läsdagboken då eleverna kort
fick sammanfatta det lästa. Den texttyp jag kallat språkriktighet/gramma-
tik innefattar olika typer av övningar som jag här sammanfört till större
enheter. Siffrorna representerar följaktligen ett ganska stort antal enskilda
moment som förekom vid flera tillfällen under år 7.

Svar på frågor är en ofta förekommande texttyp. Den omfattar frågor
om studiesituationen som eleverna skall besvara i sina loggar, frågor i an-
knytning till bokläsning och läsning av faktatexter om exempelvis sago-
författare eller frågor om hur arbetet fortskrider i samband med temat
ungdomsklassiker. Någon ifyllnadsuppgift i bemärkelsen att ”rätt” ord skall
fyllas i luckor i en löpande text förekommer inte i den vanliga klassen.
Däremot fick eleverna flera prov under den första terminen främst på språk-
riktighet och grammatik. Projektets sista termin fick eleverna skriva ett gam-
malt nationellt prov, främst i övningssyfte.

Sammanfattningsvis kan noteras att texttypen svar på frågor är den van-
ligaste texttypen och förekommer i betydligt högre grad än exempelvis det
egna skrivandet. Varje ”svar på fråga-uppgift” kan omfatta ett stort antal
frågor till exempelvis en bok. Ofta ställdes ett tiotal frågor till varje kapitel.
Ibland krävdes längre svar, ibland räckte några ord. I texttypen egen pro-
duktion var sagoskrivandet och Boken om mig de mest omfattande och
tidskrävande, medan de övriga var av mer kortfattad karaktär. Värt att
notera är att den egna produktionen omfattar såväl existentiellt som skön-
litterärt och reflekterande skrivande, d.v.s. eleverna har fått arbeta med flera
olika skrivuppgifter inom denna texttyp. Några faktabetonade texter ingår
inte i mitt insamlade material men kan givetvis ha förekommit i skrivandet
inom ramen för andra ämnen.

6.1.4 Reflexioner kring texttyperna
I detta avsnitt ger jag läraren Vanjas, elevernas och mina egna reflexioner
kring de olika texttyperna.

Vanjas reflexioner

Rent allmänt, konstaterar Vanja i en intervju, var undervisningen under år
7 främst koncentrerad på läsning, medan undervisningen i år 8 fokuserades
mer på skrivandet. Boken om mig utgör huvuddelen av det existentiella
skrivandet. Det var dock inte en specifik texttyp som Vanja önskade att
eleverna skulle lära sig att skriva utan i stället var syftet att eleverna skulle
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ges en uppgift där de själva var experter på innehållet och därmed ha stoff
till en längre text. Texttypen är följaktligen inte i fokus.

Den viktigaste skönlitterära texttyp som eleverna arbetade med var sa-
gan. Syftet med uppgiften var, enligt Vanja, att eleverna skulle få bekanta
sig med ett stort antal sagor och de typiska genredragen, som de själva
sedan skulle kunna använda. I detta fall är således kunskaper om texttypen
det väsentliga.

Det reflekterande skrivandet representeras främst av loggböckerna. Ge-
nom att Vanja skriver korta kommentarer efter varje loggboksanteckning
skapas en kommunikation mellan lärare och elev, vilket också är tanken
bakom denna form av skrivande, enligt Vanja. Hon betraktar loggboken
även som en form av dagbok. Egentligen tycker hon att loggboksskrivandet,
med den utformning det har, lika gärna skulle kunna ske inom andra äm-
nen än svenskan.

Tidigt i år 7 behandlar Vanja språkriktighetsmoment vars syfte, enligt
Vanja, är att ge en bild av elevernas kunskaper, men språkliga och gram-
matiska övningar har även utgjort en del av svenskundervisningen under
stora delar av år 7 då Vanja anser att de utgör en viktig bas.

Svar på frågor är, som tidigare nämnts, den oftast förekommande textty-
pen i den vanliga klassen. Vanja  konstaterar i en intervju att hennes skriv-
undervisning är ganska styrd, och hon kan ibland känna att eleverna borde
få mera fri skrivning, där inte ramarna är helt givna. Det kan vara häm-
mande för vissa elever att inte få större frihet, tror hon.

Elevernas reflexioner

Det existentiella skrivandet, Boken om mig, uppskattades av flera elever,
och i en intervju anger en elev följande skäl: ”Det är ju lättare att beskriva
sig själv[...] då vet man vad man ska säga.” I en enkät i början av år 8
frågade jag eleverna vad de tyckte var roligast att skriva under år 7. Många
elever gav liknande svar som detta: ”Sagan var roligast. För den var ganska
fri, dvs man fick bestämma mycket själv vad man skulle skriva”, svarade en
pojke. Även i intervjuer säger eleverna att berättelser är roligast att skriva,
speciellt om man själv får bestämma vad man skall skriva om. Andra före-
drog ö-projektet då de ”inte behövde skriva hela tiden”. Även beskrivning-
en av en kamrat, som utgör en del i det skönlitterära skrivandet, upplevdes
som positiv. De flesta eleverna var också nöjda med sina texter, och mest
nöjda var de med sagan: ”Min saga som jag gjorde i 7:an är jag nöjd med.
För att jag skrev så mycket och sen fick jag lite beröm också.” Att eleverna
uppskattar texttyper som ger frihet och som skapar engagemang framgår
tydligt i mina intervjuer. För ett par elever tycks dock skrivande, oavsett
texttyp, vara oinspirerande. I en intervju i år 7 medgav en pojke med denna
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inställning att det kanske skulle kunna vara roligt att få berätta om sin
hobby, då han har stor kunskap inom området. Att döma av enkätsvaren
vet de flesta elever inte vad de skulle vilja skriva under hösten i år 8. Någon
elev vill skriva ytterligare en saga, en annan ”något smått och roligt”, ytter-
ligare en elev vill skriva en skräckhistoria. Bland övriga alternativ anges
fritt val av ämne eller en bok.

Eleverna har olika åsikter om nyttan av vissa texttyper. Det gäller
loggboksskrivandet som ifrågasätts av vissa elever: ”Man liksom bara skri-
ver, det betyder inget”. En elev har sin uppfattning klar angående orsaken
till språkriktighets- och grammatikövningar: ”Då kan man svenska, man
ska kunna dom grejerna alltså.” I en intervju frågade jag en elev varför de
skriftligen skulle besvara frågor då de läste texter. Eleven svarade: ”För att
kolla om vi har gjort dom här grejerna. Till exempel Eldens hemlighet, där
måste man ju läsa en bok först för att kunna svara på frågorna. Det är
därför.” ”Vi får ju aldrig skriva fritt. Det var ju en massa frågor vi skulle
svara på”, säger en annan elev i en intervju i år 7.

Mina reflexioner

Det är, enligt min tolkning, uppenbart att eleverna uppskattar det skönlitte-
rära skrivandet trots att t.ex. sagan innebar mycket arbete med omskriv-
ning efter respons, ordentliga pärmar och illustrationer. En rimlig tolkning
är att eleverna är villiga att arbeta hårt om de finner uppgiften intressant
och inspirerande.

Loggboksskrivandet har två syften: dels att följa upp veckans schema,
dels att reflektera kring en fråga Vanja ställt eller kring ett ord. Mitt intryck
är att denna form av skrivande inte tilldelas den betydelse den skulle kunna
ha då frågorna, enligt mina observationer, sällan följs upp eller ger upphov
till diskussion. Däremot medför elevernas information i loggböckerna ibland
en tätare kontakt mellan Vanja och vissa elever och med hemmen. Vanjas
kommunikativa syfte med loggböckerna uppnås följaktligen i dessa fall.

De elever som uppger att de helst vill slippa skriva över huvud taget är
trots allt få. De övriga tycks uppskatta uppgifter och texttyper som ger dem
inflytande över skrivandet. Liksom Vanja tror även jag att eleverna skulle
uppskatta mer frihet i skrivandet, vilket understryks av elevernas åsikter
om det skönlitterära skrivandet, där mer plats finns för fantasin. Eleverna
uppskattar inflytande över innehållet, vilket de delvis får i de egen-
producerade texterna i de fall uppgiftens frågor inte blir styrande. Många
av frågorna till lästa böcker är, som jag tidigare nämnt och som eleverna
genomskådat, av kontrollerande slag och leder kanske inte till reflektioner
kring det lästa.
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6.1.5 Respons
En kartläggning av Vanjas respons på de två större egenproducerade texter
som eleverna skrev under tre terminer, sagan och Boken om mig, visar att
det är två typer av kommentarer som till övervägande del används, nämli-
gen kommunikativt orienterade och språknormsorienterade kommentarer.
Sagan och Boken om mig är två olika typer av egenproducerade texter, den
ena med skönlitterärt innehåll, den andra med existentiellt, skrivna under
två olika terminer. En jämförelse av Vanjas respons på dessa två texttyper
uppvisar dock inte att responsen förändras eller omfattar någon progres-
sion, d.v.s. ungefär samma aspekter belyses. Huvuddelen av responsen be-
står i båda fallen av frågor om innehållet som innebär att eleven, genom att
besvara dem, skall utöka informationen till läsaren. Exempel på kommuni-
kativt orienterade kommentarer till sagan är: ”Jägarna. Hur ser de ut? Vad
heter dom? Vad har hon [häxan] på sig? Hur är hon till sättet?” Exempel på
samma kategori av kommentar till Boken om mig är: ”Hur långt hår har
du? Är det rakt eller lockigt? Vad skulle du vilja arbeta med?” Den språk-
normsorienterade responsen, som också den utgör en stor del av responsen,
behandlar ofta exempelvis stavning, ordval eller meningsindelning. Någon
enstaka gång förekommer även texttypsorienterade kommentarer, främst
om sagan. Även skolnormsorienterade kommentarer är vanliga, t.ex. om
textens längd. Vanjas respons är oftast positiv, konkret och i viss mån spe-
cifik.

Vanja ger även respons på nästan samtliga övriga typer av texter som
eleverna skriver, men den är givetvis av annat slag än den hon ger på de
egenproducerade texterna. I loggböckerna finns alltid en kort kommentar
till innehållet, ibland ytterligare frågor, ibland uppmuntrande tillrop. Denna
respons har en kommunikativ funktion snarare än en skrivutvecklande.
Elevernas svar på textfrågor, ordkunskapsövningar och andra språkliga
övningar är med några undantag rättade och ibland även kommenterade.

6.1.6 Reflexioner kring responsen
I följande framställning redogör jag först för läraren Vanjas reflexioner kring
sin muntliga och skriftliga respons samt för hennes syn på elevrespons.
Därefter ges elevernas och mina reflexioner.

Vanjas reflexioner

Rent allmänt anser Vanja att responsen i första hand bör fokuseras på tex-
ternas innehåll. Stavfel påpekar hon mera sällan då hon upplever att de
ändå hela tiden upprepas. Hon ställer sig frågan om hon borde läsa elever-
nas texter i ett senare skede för att inte påverka textskapandet: ”men an-
nars tror jag, brukar jag låta dom skriva för att inte styra dom för mycket.
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Jag känner ibland att dom behöver skriva själva och inte så ofta gå in och
peta [...] för då tappar dom så att dom inte vill skriva nåt mer.” Samtidigt
ser hon att framför allt några av pojkarnas prestationer skulle kunna för-
bättras om hon ”forcerade dem” mera. Vanja upplever att eleverna är myck-
et osäkra och i behov av stöd, i synnerhet i början av en skrivuppgift. Ofta
vill de att hon skall läsa igenom det de skrivit. Hennes muntliga responsgi-
vande inleds därför då eleverna påbörjar en skrivuppgift. Hon rör sig runt i
klassrummet, besvarar frågor och ger återkoppling.

Bearbetning av texterna utifrån responsen vållar, enligt Vanja, eleverna
vissa problem. De ändrar det Vanja påpekat men förbättrar inte något på
egen hand. ”Det är uppgiftslösning som gäller”, säger Vanja. I en intervju i
slutet av år 7 påpekar hon att hon märker skillnad mellan den första och
den andra textversionen men att eleverna inte tar så seriöst på responsen
som hon skulle önska. Det är en mognadsfråga, tror hon. Då textlängden
anses som viktig av vissa elever påverkar denna uppfattning skrivandet,
menar Vanja. De stryker ogärna delar ur texten, då den därigenom blir
kortare, även om detta skulle förbättra den. ”Jag tycker dom har svårt att
bearbeta det dom håller på med. Dom nöjer sig med minsta möjliga. Jag har
svårt att få dom att utveckla det dom skriver. Det är svårt att motivera dom
för dom vet inte vad dom ska skriva och dom kan inte”, konstaterar Vanja.
Hon önskar att eleverna kunde hjälpa varandra i större utsträckning, men
då de befinner sig på olika nivåer i skrivandet har det inneburit svårigheter.
En skillnad mellan pojkar och flickor kan dock anas, säger hon. Flickorna
är mer noggranna och tänker mera; de vill att texten skall bli bra. ”Dom
håller på och petar och ger varandra förslag. Killarna är inte alls så”, påpe-
kar Vanja. Hon har, som jag tidigare nämnt, uppmanat eleverna att läsa
varandras texter, och i mer organiserad form genomfördes det i samband
med skrivandet av Boken om mig.

Elevernas reflexioner

Majoriteten av eleverna ser positivt på Vanjas respons. Genom den får de
veta vad som är bra och vad som behöver bearbetas mera, anser de. Den
skriftliga responsen är att föredra framför den muntliga då ingen annan
kan höra eller se, påpekar en elev. Väsentligt är även att responsen är posi-
tiv: ”Det höjer inspirationen”, skriver en flicka. Andra elever tycker inte
responsen är bra då de ”hatar att skriva” och den innebär att de måste
bearbeta texten ytterligare. I intervjuer har några elever framfört att re-
sponsen även kan kännas alltför styrande. På min fråga hur Vanjas kom-
munikativt orienterade kommentarer inverkade på texten antydde flera elev-
er att de påverkade innehållet i alltför hög grad även om responsen givetvis
också hjälpte dem att utveckla texten ytterligare. Frågorna kunde stundtals
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upplevas som tjatiga och upprepande. I intervjuer framkom att eleverna
ibland hade svårt att förstå innebörden av de kommentarer som gavs. En
elev uppfattade t.ex. att Vanjas kommentar ”bra beskrivet” innebar att han
skrivit mycket om sig själv. Flera elever anser att det är intressant att läsa
kamraters texter och att de då får idéer. Viss tveksamhet till denna arbets-
form framförs dock, främst av de elever som arbetar långsamt och som är
långsamma läsare.

Mina reflexioner

En genomgång av mina insamlade elevtexter visar att Vanja i högre eller
mindre grad uppmärksammat eller utvärderat nästan samtliga elevtexter,
oavsett texttyp. Eleverna får i princip alltid någon form av respons, och de
flesta har en positiv syn på den, men det är tveksamt om den bidrar till en
utveckling av elevernas skrivande eller om de många och ofta detaljerade
frågorna snarare utökar texternas innehåll. Den respons eleverna fått på de
olika texter de skrivit uppvisar få tecken på fördjupning, och samma typer
av kommentarer återkommer. Ett visst moment eller en viss färdighet upp-
märksammas inte specifikt i en viss text. Ett undantag utgör responsen på
sagorna där de genrespecifika dragen uppmärksammas. Inte heller ger re-
sponsen stoff till klassdiskussioner kring olika skrivproblem, som ytterliga-
re skulle kunna förklara eller fördjupa olika aspekter, utan varje individuell
elev får bearbeta sin text och därefter lämna in den på nytt eller sätta den i
en samlingspärm. Responsgivandet uppvisar följaktligen inte tecken på det
ständiga kunskapsbyggande som Applebee m.fl. (2000) anser önskvärt. Vik-
tigt att notera är dock att Vanja tilldelar responsen stor betydelse då hon
kräver att den skall leda till en ny textversion.

6.1.7 Förhållningssätt
I det följande redogör jag för vilka bakomliggande antaganden och tankar
Vanja haft i utformningen av sin undervisning och för elevernas syn på och
mottagande av undervisningen. Även mina reflexioner kring de förhållnings-
sätt som präglar undervisningen belyses. Följande faktorer har i olika grad
i intervjuer framhållits av lärare och elever, varför de här är av intresse att
belysa: elevernas kulturella kapital, lärarens planering av sin undervisning,
tid, synen på skrivande, elevinflytande, stimulans, arbetsformer och betyg.

Vanjas förhållningssätt

En av de faktorer Vanja anser påverkar hennes professionella förhållnings-
sätt är samarbetet med hemmen. En del elever har viss frånvaro från lektio-
nerna, och i Vanjas försök att få eleverna att inse att regelbunden skolgång
är viktig upplever hon att hemmen ger ett bristande stöd. Vanja anser där-
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för att detta medför att hon får en tydligare uppfostrande roll i denna klass
än i övriga klasser, där hon i första hand är pedagog och handledare. Hon
inser att både skolan som helhet och hon som lärare har stor betydelse.
Hon är den enda som t.ex. kan ge eleverna hjälp med studierna, eftersom
hemmen inte har de förutsättningarna. Likaså anser hon att hon har en
viktig roll när det gäller att motivera eleverna och få dem att tycka att
skrivande är viktigt och roligt. Eleverna har, enligt Vanja, mycket vaga bil-
der av och förväntningar inför framtiden, vilket medför att det är svårt att
motivera dem att arbeta seriöst. De kräver mycket handledning och hjälp,
och Vanja upplever att hon skulle behöva sitta hos var och en av dem hela
tiden. Hon kan dock se att sjuorna i slutet av läsåret tar mera seriöst på
studierna och försöker även om de, enligt henne, inte har förmågan. I år 8
är det lättare att motivera eleverna genom att de då för första gången skall
få betyg, anser Vanja.

Kulturen på skolan och kollegers planering och syn på ämnet är, utöver
Vanjas egna beslut, aspekter som formar ramarna för skrivundervisningen i
den vanliga klassen, säger Vanja i en intervju. Hon har en planering, som
kan ha inspirerats av förslag i läroböcker, och utgår från den. Ofta lånar
kollegerna idéer av varandra och hör med varandra om vad som lyckats
och vad som fungerat mindre bra. Lokala kursplanen i svenska  ger givetvis
stöd i planeringen. Vanja förklarar i en intervju:

Många avsnitt kör man ju bara för att man ska göra dom. Det finns ingen
grundtanke utan det är för att jag har gjort det här. Vad ska jag göra nu? Det
är nån annan som  har gjort nånting, det är ju sällan så att man skriver ner
några riktiga mål utan det är bara för att man gjort så tidigare så ska man
fortsätta att göra så. Nu har jag inte haft det på länge, kanske jag ska göra
det den här veckan?

Även tradition och slentrian anser Vanja påverkar utformningen av under-
visningen. I en senare intervju anger hon att hon har börjat ifrågasätta var-
för vissa saker skall göras, hon ställer frågor till sig själv om undervisning-
en. Hon skulle exempelvis i högre grad vilja ha skönlitteratur som utgångs-
punkt för uppgifter, men de knappa ekonomiska ramarna utgör hinder.

En viktig faktor för undervisningen återkommer Vanja till flera gånger i
intervjuer, nämligen tiden. Det är svårt att få sammanhängande arbetspass;
efter 60 minuter måste eleverna gå till nästa lektion. Ofta förekommer an-
dra schemabrytande aktiviteter som bidrar till det intryck Vanja har av en
splittrad skola. Eleverna å sin sida anser att alla uppgifter skall utföras så
snabbt som möjligt vilket leder till brister i kvaliteten, enligt Vanja.

Eleverna bör skriva ofta och mycket, anser Vanja, helst något skriv-
moment varje lektion. Skrivandet bör ha en viss progression, och mängden
bör hela tiden öka. Hon vill att eleverna ska våga använda skrivandet och
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också se det som ett verktyg samt kunna göra sig förstådda. Viktigt är också
att eleverna genom skrivandet lär sig att de kan sätta ord på sina tankar och
att reflektera. Så långt möjligt vill Vanja samarbeta med andra ämnen, fram-
för allt med de samhällsorienterande ämnena, vilket ibland också sker. An-
dra lärares förväntningar på vad svenskämnet skall ansvara för, t.ex. stav-
ning och språkfärdighet, är aspekter som borde uppmärksammas i alla
ämnen, anser hon. Inte minst skulle det hjälpa eleverna att förstå att god
språkbehandling är viktig närhelst svenskan används.

Vanja säger sig ännu inte hittat formerna för elevinflytande inom under-
visningens givna ramar. Hon upplever att hon måste styra för att eleverna
skall komma vidare i sina studier. ”I skrivning är det vi som sätter ramarna
hela tiden. Det är inte speciellt fritt men de nationella proven i år 9 är inte
heller fria. Det är ju ett valt tema”, säger Vanja i en intervju. Eleverna är
inte mogna att ta för stort ansvar, anser hon. Detta märktes, enligt Vanja, i
de tidigare organiserade arbetspassen där eleverna själva kunde bestämma
vad de skulle arbeta med, eller vid de tillfällen då eleverna fått välja littera-
tur. Främst pojkarna har då gång på gång bytt bok efter att ha läst endast
några sidor, vilket lett till att Vanja styrt litteraturvalet. Bokvalet avgörs
ytterst av tillgången på böcker, vilket har lett till att lärarna gemensamt har
bestämt vilka titlar som skall läsas i respektive årskurs. Det är viktigt att
eleverna får läsupplevelser, anser Vanja, och påpekar att det handlar om att
kunna motivera. Som exempel ger hon Harry Potter-böckerna som många
elever läst på sin fritid, medan det kan vara svårare att få dem att läsa andra
böcker.

Introduktionen till en skrivuppgift, i vilken instruktionerna utgör en del,
kan ske på olika sätt, säger Vanja, men hon känner sig inte nöjd med sin
insats i detta avseende, då hon utöver att vara tydlig även vill entusiasmera
och motivera. Hon anser att det är svårt att motivera eleverna att göra
något för sin egen skull; de gör det för någon annan, i synnerhet för läraren:
”De gör det för att de skall bli bedömda, inte för att själva utvecklas”, säger
Vanja. Samtal är ett sätt att introducera en uppgift och att dessa sätter spår
kan hon ibland se i elevernas skrivna texter, påpekar hon.

Vanja menar att tryggheten i klassen/gruppen är viktig, men den har inte
utvecklats i önskvärd riktning, anser hon. Pojkarna umgås inte med flick-
orna och vice versa, och bland flickorna finns intriger. Splittringen i klassen
påverkar arbetsformerna och leder ofta till individuellt eller pararbete.

Inför betygssättningen tycker Vanja att det är lätt att falla in i andan på
skolan och dess sätt att göra bedömningar. En utgångspunkt för bedöm-
ning är de lokala betygskriterier som finns i skolans lokala kursplan i
svenska. I en intervju säger Vanja att hon vid betygssättning av skriftliga
texter främst tar hänsyn till två aspekter: innehåll och språk, men även till
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vilket intryck texten allmänt ger och till layout. Hon utgår från de natio-
nella proven och provgruppens bedömningar av texternas  kommunikativa
kvalitet. I terminsbetyget anser Vanja att hon ger skrivandet en förhållande-
vis stor tyngd. Följande citat ger ytterligare information kring grunderna
för betygsättning i svenska i den vanliga klassen.

Jag sätter betyg på elevernas kunskap, men även den sociala kompetensen
som faktiskt är en rätt så stor del av betyget. Jag sätter betyg på hur dom
arbetar i klassrummet under lektionerna, vad dom gör, hur dom utnyttjar
skoltiden. För många har ju den uppfattningen att om man skriver VG på
provet så ska jag ha VG i betyg. Att dom sen inte gör nåt utan stör dom
andra. [...] För dom som ligger på gränsen funderar jag nog omedvetet på
hur dom är som personer, hur dom fungerar i grupp, hur dom agerar när
dom ska göra det här muntliga framträdandet. Hur seriöst dom tar på sina
arbeten. Jag tar mer och mer på den sociala delen. Det är svårt när man talar
om att det ska vara ett kunskapsbetyg, ska man då, jag menar det har varit
fall där elever som inte varit i skolan men kommer och skriver bra på pro-
ven och då finns det lärare som säger att ”vadå han skrev ju bra på det och
det.” (ur intervju med Vanja december 2004)

Vanja väger således in såväl elevernas kunskaper som deras vilja att arbeta
och sociala kompetens. Hon berör även frågan huruvida närvaron vid lek-
tioner skall vägas in i betyget.

Elevernas förhållningssätt

En del av eleverna efterlyser större möjligheter att få hjälp från skolan när
den behövs. Organisationen av specialundervisningen upplevs olika av de
elever det gäller. Vissa anser att det inte är störande att avbryta undervis-
ningen i svenska, medan andra tycker att de går miste om information som
klassen fått medan de var hos specialläraren. God hjälp tycker de sig då ha
av de skriftliga instruktioner som Vanja ofta skrivit på tavlan. Brist på tid
är ett annat problem eleverna påtalar, inte minst i samband med skrivandet,
då det inte alltid finns tillräcklig tid för genomläsning av det skrivna. ”Man
måste tänka på att man inte ligger efter då”, säger en elev.

Av mina intervjuer framgår att eleverna skriver inte endast i svenskan
utan även i andra ämnen, om än i olika omfattning. I matematiken, säger
eleverna, uppmanas de att skriftligen förklara hur de tänkt när de fann
lösningen på ett tal. I naturorienterande ämnen får de exempelvis redogöra
för laborationer, ibland genom att skriva av det läraren skriver på tavlan.
Eleverna anser sig lära sig mycket genom detta skrivande. En elev framhål-
ler att det i andra ämnen än svenska inte är lika viktigt att formulera sig
med egna ord, det kan tvärtom bli fel då innehållet kan förvrängas. Enligt
eleverna verkar dock lärarna i andra ämnen än svenska inte läsa texterna
med någon större noggrannhet. I intervjuer talar eleverna påfallande ofta
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om handstilen som en viktig del av förmågan att använda det svenska språ-
ket. Också stavning anges som en betydelsefull aspekt. Av elevernas inter-
vjusvar att döma utgör såväl handstil som stavning två viktiga moment i
svenskundervisningen under grundskolans tidigare år, och denna bild av
svenskämnet verkar eleverna behålla åtminstone ännu under år 7.

Den enda form av inflytande eleverna i intervjuer klargjort att de önskar
är inflytande över sina skrivna texter. Däremot tycks eleverna acceptera att
läraren avgör valet av böcker, vilket deras svar på min fråga varför klassen
läst vissa böcker tyder på: ”Alla läser dem”. Ett villkor nämner de dock: att
böcker skall vara spännande om de skall läsa dem. Elevernas försök till
inflytande mottas inte alltid positivt. Under en av mina observerade lektio-
ner frågade Muhammed om klassen inte kunde få läsa Jan Guillous Ond-
skan. Vanja svarade att den boken läses under år 9.

Flera elever anser att samtal utvecklar deras tänkande och medför att de
lättare kan komma igång med en skrivuppgift. En elev säger att Vanja ger
instruktioner om att de skall leva sig in i sina texter då de skall skriva en
berättelse. Om de har svårt att komma igång eller har frågor finns alltid
Vanja eller någon annan lärare till hands i klassrummet, hävdar de. När det
gäller att få motivation inför skrivande säger eleverna att läsning av böcker,
musik och tankekartor motiverar dem och ger inspiration. Att få skriva på
dator är även det motiverande. Det är viktigt att läraren kan hjälpa till och
”få fram viljan att arbeta”, som en elev uttrycker sina förväntningar på
läraren. Det skall vara roligt att arbeta, anser de. Som exempel anger en
elev temat ungdomsklassiker som hon upplevde krävande men inspirerande.

I intervjuer säger elever att det händer att de samarbetar då de skall skriva
texter, och de anser att det då känns lugnare och att man lättare kommer
vidare i uppgiften. Såväl gruppens sammansättning som uppgiftens art av-
gör om de uppskattar att arbeta i grupp eller inte. Om uppgiften, som ofta
varit fallet, innebär att besvara frågor och inte att skriva fritt är gruppens
stöd inte lika viktigt. Elever med olika typer av skrivproblem tycks ofta
föredra individuellt arbete då de annars känner sig stressade. Undantag ut-
gör samarbete med en bra kompis, anser några.

Elevernas inställning till betyg är positiv; det är viktigt att få betyg på
enskilda större uppgifter så att de får veta om de klarat uppgiften. Under
höstterminen i år 8 börjar Vanja förklara betygskriterierna för eleverna,
men i intervjuer blir eleverna osäkra då jag ställer frågor kring termins-
betygen. De anser sig nog ha fått information om kriterier men tycker den
är svår att förstå.
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Mina reflexioner

Litteraturläsandet ger sällan stoff till diskussioner eller till skrivuppgifter
av annat slag än de ofta innehållsrelaterade frågor som eleverna vanligen
fått besvara efter läsningen av de olika bokkapitlen. Detta kan möjligen
vara ett hinder för den motivation Vanja önskar skapa och de läsupplevel-
ser hon gärna vill ge dem.

Elevernas inflytande över undervisningens innehåll och genomförande
är mycket begränsat då eleverna sällan ges utrymme att framföra sina syn-
punkter. Det mesta tycks redan vara bestämt. Samtidigt får jag intrycket att
eleverna inte heller förväntar sig att de skall ha något inflytande över vare
sig innehållet i eller genomförandet av undervisningen, och sällan frågar de
varför de skall utföra vissa uppgifter. Möjligen kan den brist på inflytande
som jag beskrivit här ovan leda till att eleverna arbetar för lärarens skull
snarare än för sin egen.

Eleverna i den vanliga klassen ges sällan tillfälle att delta i naturliga tal-
situationer i helklass. Då samtal förekommer är de ofta styrda. Tystnad bör
råda i klassrummet, och Vanja hyssjar ofta. Dock visar mina lektionsan-
teckningar att samtal ofta fördes mellan lärare och enskilda elever under
främst år 7. Vanja gick runt till eleverna då de arbetade med olika uppgifter
dels för att hjälpa dem, dels för att föra små samtal med dem om skolan
eller om mer privata angelägenheter. Under hösten i år 8 tycks dessa samtal
inte vara lika vanliga.

Olika typer av grupparbeten förekommer men är oftast av sådant slag
att elever kan välja att arbeta individuellt inom gruppens ram. Vanligast är
dock individuella uppgifter.

6.2 Profilklassen
I följande framställning redogör jag för undervisningstyper, texttyper och
respons i profilklassen, som, liksom i den vanliga klassen, belyses genom
såväl lärarens, elevernas som mina reflexioner. Jag redogör även för vilka
förhållningssätt som genomsyrar undervisningen.

6.2.1 Undervisningstyper
För att ge en översikt över hur samband och kontinuitet framträder i profil-
klassens skrivundervisning karaktäriserar jag i tabell 13 de olika skrivupp-
gifterna utifrån undervisningstyp.
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tabell 13. Skrivuppgifter i profilklassen karaktäriserade utifrån undervisningstyp

Skrivuppgift Undervisningstyp

Höstterminen 2003

Brev till läraren katalog

Robinson Crusoe, ö-projekt, Cast Away tematisk

Olika lästekniker serie

Tidningsartiklar serie

Läsa tabeller etc. serie

Stavningsövningar katalog

Fakta om Henning Mankell, Eldens hemlighet tematisk

Vårterminen 2004

Sagotema tematisk

Ön Krakatau katalog

Övning inför ordklassprov katalog

Prov på ordklasser katalog

Att beskriva levande tematisk

Läsövningar serie

Höstterminen 2004

Att skriva ur olika perspektiv tematisk

I taket lyser stjärnorna katalog

Övningar på direkt/indirekt anföring, skrivuppgift tematisk

Nybildade ord katalog

Reportage katalog

Litteraturprov på Tre klassiker tematisk

Gammalt nationellt prov katalog

I mina kommentarer nedan utgår jag från undervisningstyperna katalogar-
tad, serie-, och tematisk undervisning för respektive termin för att på så sätt
fokusera även uppgifternas tidsmässiga relation.

Två skrivuppgifter under höstterminen i år 7 har jag kategoriserat som
katalogartad undervisning, nämligen brevet till läraren och stavning-
sövningarna. Brevet till läraren skulle ge Peter information om bl.a. elever-
nas skrivförmåga men verkar i övrigt inte ha anknutits till andra moment.
Visserligen fick Peter även upplysningar om respektive elevs intressen, syn
på skolan etc. som mer eller mindre medvetet senare kunde beaktas i under-
visningen, men det är en aspekt som mitt material inte ger mig underlag att
belysa. Likaså verkar stavningsövningarna vara ett fristående moment, som
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syftade till att göra eleverna medvetna om olika stavningsregler och som
det var deras ansvar att tillämpa i det egna skrivandet, enligt intervju med
Peter. Stavning ingår i allt skrivande och i så måtto är detta moment inte-
grerat i hela den undervisning jag följt under tre terminer. Dock utformades
momentet i sig som separerat från de övriga under denna termin och utgår
inte heller från elevernas eget skrivande, varför jag trots allt finner att det är
ett exempel på katalogartad undervisning.

En stor del av profilklassens första termin i år 7 ägnades åt lästräning
och olika lästekniker. Min bedömning är att det är ett längre sammanhäng-
ande moment och att varje lektion utgör ett delmoment, även om läsningen
ibland bröts av någon annan aktivitet, t.ex. skriftliga svar på innehålls-
frågor. Liksom stavning ingår läsning i nästan all undervisning, men denna
lästräning genomfördes som en serie moment som inte specifikt anknöts till
tidigare eller senare moment. Jag bedömer därför att den dominerande
strukturen bäst överensstämmer med kriterierna för serieundervisning, men
med en under följande terminer mera medveten anknytning till t.ex.
tillämpningen av olika lästekniker skulle det i någon mån även kunna vara
ett exempel på integrerad undervisning.

Ö-projektet, filmen Cast Away och läsningen av boken Robinson Crusoe
är tre olika moment som relateras till varandra. De behandlar samtliga en
central idé – förmågan att överleva på en öde ö – och utgår från ett skön-
litterärt verk. I ö-projektet ges även utrymme för elevernas egna intressen
och fantasier. Ovanstående aspekter ansluter till kriterierna för den tema-
tiska undervisningen. Arbetet kring författaren Henning Mankell genom-
fördes i tre steg. Eleverna läste en faktatext om författaren och ungdoms-
romanen Eldens hemlighet av denne författare. Skrivande ingick i uppgif-
ten men begränsas dock här till besvarande av i huvudsak innehållsfrågor,
19 av 25 frågor rör innehållet, och ger därmed mindre utrymme för elever-
nas egna tankar. Denna uppgift är svår att kategorisera men skulle kunna
karaktäriseras som ett mellanting mellan katalogartad och tematisk under-
visning. I tabell 13 har jag dock benämnt den tematisk undervisning.

Tre moment under våren i år 7 bedömer jag tillhöra den katalogartade
undervisningen: ifyllnadsuppgiften om ön Krakatau samt övningarna och
provet på ordklasser. Dessa tre moment anknyter inte specifikt till annan
undervisning. Läsningen av texten om ön Krakatau, till vilken hörde frågor
som snarast var test på elevernas förmåga att tänka logiskt, anknöts inte till
läsövningarna föregående termin. Ordklasstudierna utgick inte från elever-
nas egna texter utan bestod av övningar i olika läroböcker. Det är följaktli-
gen svårt att se att dessa moment skulle kunna ingå i någon annan över-
gripande undervisningstyp.
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Liksom under hösten i år 7 ingår lästräning i undervisningen även under
vårterminen, och liksom då anser jag det vara ett exempel på serie-
undervisning. Denna gång behandlas t.ex. rubriksättning i syfte att ytterli-
gare göra eleverna medvetna om olika lässtrategier.

Sagotemat under vårterminen i år 7 är exempel på tematisk undervis-
ning. Eleverna läste sagor från olika tider, svarade på innehållsfrågor, skrev
sammanfattningar, behandlade genretypiska drag och skrev till slut en egen
saga i modern tappning. Framför allt i inledningsskedet fick eleverna bidra
med egna erfarenheter av och minnen kring sagor. Skönlitteratur används
här för upplevelseläsning, som utgångspunkt för genrekunskaper och på
olika sätt som grund för elevernas skrivande.  Ytterligare ett exempel på
tematisk undervisning finns under våren i år 7 – uppgiften ”Att beskriva
levande”. Som förberedelse inför skrivuppgiften fick eleverna öva på att
muntligt beskriva en händelse ur sina egna liv. De läste även korta textutdrag
ur Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi och ur Samuel August från
Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren med tillhörande övningar
på bl.a. att använda olika sinnen. Även användningen av adjektiv belystes.
Till sist fick eleverna omsätta dessa färdigheter i en egen skriven text. De
olika delmomenten utgjordes således först av övningar och därefter av egen
produktion.

Som katalogartad undervisning höstterminen i år 8 har jag kategoriserat
de skrivuppgifter som genomfördes i samband med läsningen av ungdoms-
romanen I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell, övningen på nybil-
dade ord, läsningen av reportage om bostadsförhållanden i London med
tillhörande skriftliga frågor och träningen på ett gammalt nationellt prov.
Läsningen av Johanna Thydells ungdomsroman anknöt inte till något klas-
sen gjort tidigare, t.ex. att se hur författaren använde olika perspektiv, och
inte heller till kommande moment som exempelvis direkt och indirekt anfö-
ring. Detsamma gäller övriga två uppgifter även om det är möjligt att se
läsningen av reportaget som en fortsättning på den serieundervisning jag
tidigare betecknat läsövningarna som. Dock framstår denna läs- och skriv-
uppgift som mera fristående då Peter inte anknyter till t.ex. de olika läs-
tekniker som behandlades under föregående läsår.

Under projektets tredje termin övade eleverna på att skriva ur olika per-
spektiv och på att använda direkt och indirekt anföring. Läraren Peter gick
systematiskt igenom momenten och förklarade samt lät eleverna öva skrift-
ligt, både individuellt och i grupp, innan de slutligen fick skriva s.k. egen-
producerade texter i syfte att visa att de behärskade de genomgångna mo-
menten. Denna planering av undervisningen uppvisar tydliga likheter med
den undervisningsstruktur jag benämner tematisk undervisning. I slutet av
höstterminen i år 8 läste eleverna utdrag ur Cervantes Don Quijote, Defoes
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Robinson Crusoe och Swifts Gullivers resor samt fakta om de tre förfat-
tarna. Böckerna, samtliga klassiska romaner som blivit ungdomsklassiker,
sattes in i en kontext och begreppet ”klassiker” diskuterades i anslutning
till läsningen. Skrivmomentet utgjordes av det avslutande provet som om-
fattade flera olika typer av frågor som  exempelvis: ”Vad menas med...,
skriv och berätta om ..., hur skulle du beskriva..., redogör för..., berätta vad
du vet...”. Dessa karaktäristika stämmer även de väl överens med definitio-
nen på tematisk undervisning. Dock bär de tre texterna även drag av serie-
undervisning, då den sammanhållande länken är att de ingår i en serie,
d.v.s. i detta fall ungdomsklassiker. Kontexten och det omfattande skrivan-
det i samband med provet bidrar till min bedömning av det trots allt främst
rör sig om tematisk undervisning.

Liksom i den vanliga klassen är även i profilklassen den katalogartade
undervisningen vanligast. De olika läsövningarna är exempel på serie-
undervisning som inom sig utgör längre sammanhängande moment men
som, liksom den katalogartade undervisningstypen, förblir isolerade från
övrig undervisning. Också den tematiska undervisningstypen är vanlig. Där
finns samband mellan olika moment som i sig är organiserade utifrån en
sammanhållande tanke som medger fördjupning och som förhoppningsvis
leder till nya kunskaper. Genom att först på flera sätt öva individuellt eller
i grupp på ett moment och därefter själv i en uppgift, där eleven ges frihet
att utforma en text, tillämpa den nyvunna kunskapen, främjas elevens lär-
ande. Inte heller i profilklassen finns något exempel på den integrerade
undervisningstypen. Även om undervisningen i betydligt högre grad än i
den vanliga klassen är organiserad i längre sammanhängande moment visar
fördelningen av undervisningsstrukturer att det saknas en sammanhållande
röd tråd, där de olika momenten relateras till varandra, såväl framåt som
bakåt i tiden. Detta innebär att elevernas kunskapsbyggande också i profil-
klassen har likheter med det Applebee m.fl. (2000) benämner ”knowledge-
out-of-context”, d.v.s. kunskaper som inte ingår i ett meningsfullt samman-
hang. Bilden av undervisningen i profilklassen bekräftar följaktligen även
den till stora delar resultaten i Applebees m.fl. forskning om än i lägre grad
än i den vanliga klassen.
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6.2.2 Reflexioner kring skrivuppgifter och undervisningstyper
I följande framställning ges läraren Peters, elevernas och mina reflexioner
kring skrivuppgifterna.

Peters reflexioner

Angående valet av uppgifter menar Peter ”att man inte alltid ska ha uppgif-
ter som är så väldigt hårt styrda. Uppgifterna ska utveckla eleverna och ge
dem verktyg som det sedan är deras eget ansvar att använda”. I mina inter-
vjuer med Peter är skrivglädje ett ofta återkommande ord och en bärande
tanke i hans skrivundervisning och följaktligen grund för hans val av upp-
gifter.

Han anser att det skall finnas en progression i uppgifterna, d.v.s. uppgif-
terna skall bli allt större, och i år 7 innebar den att eleverna under höstter-
minen skrev korta texter, medan de under våren fick skriva längre samman-
hängande texter som t.ex. egna sagor eller myter i modern tappning. Elev-
ernas ansvar skall successivt öka, inte endast för att uppgifterna utförs på
avsett sätt utan också för att inlämningstider hålls, anser Peter.

Ett exempel på katalogartad uppgift är elevernas brev till Peter i början
av höstterminen i år 7. Det var, enligt Peter, en diagnos på elevernas skriv-
förmåga, men det visste de inte. Övriga uppgifter av samma undervisnings-
typ såsom grammatiska uppgifter, språkriktighet och stavning i form av
fristående övningar motiveras inte specifikt av Peter i intervjuer. Däremot
säger han att sådana ”torra” uppgifter alltid måste kunna motiveras inför
eleverna.

Med den skrivuppgift som läsningen av Robinson Crusoe gav upphov
till, och som även innebar ett prov, önskade Peter få en tydligare bild av
elevernas språkliga förmåga. Hans avsikt med  denna uppgift var även att
koppla samman läsande och skrivande och ge eleverna tillfälle att använda
sin fantasi. Med ö-projektet hoppades Peter skapa skrivglädje hos eleverna.

Med hjälp av de olika läsförståelseövningarna, i min analys karaktärise-
rade som serieundervisning, vill Peter få eleverna att inse att det är väsent-
ligt att inte rusa genom en text utan att stanna upp och reflektera. Peters
utgångspunkt vid valet av dessa texter har varit att väcka tankar hos
eleverna, ge dem en läsupplevelse. Texternas innehåll har följaktligen varit
väsentligt. Hans ambition är att kombinera litterära diskussioner med skrift-
liga läsförståelseuppgifter och ibland även andra skrivuppgifter. För att
locka till skrivande hoppas han även kunna använda drama. En annan ut-
gångspunkt för valet av texter har varit om det funnits bra uppgifter till
dem. Framför allt noveller har även diskuterats muntligt, vilket Peter anser
inte alltid varit en lyckad strategi, då de långsamma läsarna behöver mer tid
och övriga klassen då får utföra andra uppgifter i väntan på diskussionen. I
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slutet av det första läsåret rannsakar Peter sig själv och konstaterar att läs-
förståelsen fått för stor plats i undervisningen. I år 8 blev också läs-
uppgifterna färre, endast två.

Peter kunde i samband med sagoskrivandet konstatera att det rent kro-
nologiska berättandet av typen ”och sen, och sen, och sen...” var helt domi-
nerande, varför han introducerade momentet ”Att beskriva levande”, ett
exempel på tematisk undervisning, senare under terminen. Han hoppades
att eleverna därmed skulle få verktyg att fördjupa innehållet i texterna och
våga variera det kronologiska berättandet. Det inledande samtalet till detta
moment inspirerade eleverna och gav upphov till flitig användning av ad-
jektiv: ”En del kan tendera att överdriva och beskriva ’det lilla vita huset
vid den stora svarta sjön’. Det kan bli lite överdrivet men samtidigt tror jag
inte det behöver vara fel heller”, säger Peter. I den skriftliga utvecklingen
ingår även att känna till och kunna tillämpa reglerna för mer tekniska mo-
ment såsom angivande av olika perspektiv och direkt och indirekt anföring,
säger Peter. Just dessa två moment utgör därför utgångspunkter för de två
egenproducerade texterna under hösten i år 8: Att skriva ur olika perspek-
tiv och att berätta med hjälp av direkt/indirekt anföring.

Syftet med sagoprojektet var, enligt Peter, att eleverna i en längre sam-
manhängande text skulle visa att de kände till och kunde använda sig av de
genrespecifika dragen för en saga. Vilka tankar Peter haft med temat
ungdomsklassiker och provet på det framkommer inte i mitt material. Re-
dan under våren i år 7 nämner han att eleverna under år 8 skall få läsa
sådana texter.

Elevernas reflexioner

Eleverna anser att det är viktigt att uppgifterna är av olika karaktär, liksom
att det är väsentligt att få använda sin fantasi och hitta på ett roligt och
intressant innehåll. Läsning verkar de flesta ha en positiv inställning till:
”Det är bra att läsa, man lär sig ord”, säger de. Att läsa och skriva är
följaktligen positivt men att skriva svar på frågor till böcker tycks inte vara
lika stimulerande; det finns roligare saker att göra. Att textinnehållet har
stor betydelse klargörs av en elev som, trots att han har problem med sin
läsning, påpekar att ”läsförståelsetexterna” är givande att arbeta med om
innehållet är bra.

Ö-uppgiften, karaktäriserad som tematisk undervisning, uppfyller elev-
ernas krav på att få använda sin fantasi. De fick arbeta i grupp, göra roliga
uppgifter och själva hitta på vad som skulle ske. För elever som behöver
mycket tid för att skriva var dock ö-uppgiften mindre lyckad då de anser att
de blev stressade av att de övriga gruppmedlemmarna oftast var snabbare.
Uppgifterna att skriva ur olika perspektiv och att berätta med hjälp av di-
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rekt och indirekt anföring fann många elever intressanta, då de gavs viss
frihet och möjlighet att själva hitta på ett innehåll. En uppgift bör helst
även vara utmanande, och därför anser t.ex. Patrik att uppgiften Att skriva
ur olika perspektiv var rolig. Han lärde sig mer än han tidigare gjort, häv-
dar han i en intervju. Något övergripande sammanhang mellan uppgifterna
inom och mellan de tre terminerna har eleverna svårt att se.

Mina reflexioner

Enligt mitt insamlade material har läsuppgifterna till övervägande del följts
upp med skriftliga frågor, mestadels på innehåll och ibland även ordförstå-
else. Mera sällsynta är uppgifter av reflekterande karaktär. Peters ambition
att läsningen skall väcka tankar begränsas rimligtvis därför av de tillhöran-
de skriftliga uppgifterna.

Peter säger i en intervju att han gör en tankekarta som terminsplanering.
Möjligen kan detta få till följd att det är flera moment som inbördes hänger
samman och som ger bilden av en undervisning som präglas av en viss grad
av helhet. Däremot visar inte mitt material att läraren medvetet relaterar
delar till varandra, vilket även frånvaron av undervisningstypen integrerad
undervisning visar.

6.2.3 Texttyper
I detta avsnitt redogör jag för vilka typer av texter eleverna i profilklassen
fått möta och arbeta med under projektets tre terminer. I tabell 14 har skriv-
uppgifterna under respektive termin kategoriserats utifrån samma texttyper
som i den vanliga klassen.
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tabell 14. Översikt över skrivuppgifter och texttyper i profilklassen

Skrivuppgift Texttyp

Höstterminen 2003

Brev till läraren Egen produktion: existentiellt skrivande

Robinson Crusoe Egen produktion: skönlitt. skrivande

Ö-projekt Egen produktion: skönlitt. skrivande

Cast Away Svar på frågor

Olika lästekniker Svar på frågor

Tidningsartiklar Svar på frågor, sammanfattning

Läsa tabeller etc. Svar på frågor

Stavningsövningar Övning språkriktighet/grammatik

Eldens hemlighet Svar på frågor

Vårterminen 2004

Sagotema

Odysséen Svar på frågor

Olika sagor Svar på frågor

Sindbad sjöfararen Sammanfattning

Skrivande av egen saga Egen produktion: skönlitt. skrivande

Ön Krakatau Svar på frågor

Övning inför ordklassprov Övning, språkriktighet/grammatik

Prov på ordklasser Prov

Att beskriva levande Svar på frågor, egen produktion: skönlitt.

skrivande

Läsövningar Svar på frågor

Höstterminen 2004

Att skriva ur olika perspektiv Egen produktion: skönlitt. skrivande

Berätta på olika sätt Egen produktion: skönlitt. skrivande

I taket lyser stjärnorna Svar på frågor

Övningar på direkt/indirekt anföring Övning språkriktighet/grammatik

Skrivuppgift Egen produktion: skönlitt. skrivande

Nybildade ord Svar på frågor

Reportage Svar på frågor

Litteraturprov på Tre klassiker Prov

Gammalt nationellt prov Prov
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Skrivundervisningen har i profilklassen, liksom i den vanliga klassen, inne-
hållit skrivande av några fria texter, svar på textfrågor, övningar i språkrik-
tighet, grammatik och på gammalt nationellt prov samt prov på olika mo-
ment. Dock finns även skillnader mellan de två klasserna, t.ex. vad gäller
variationer i den egna produktionen. Texttyperna inkluderar olika former
av skrivande och kan t.ex. även bestå av svar på innehållsfrågor till olika
läsuppgifter innebärande att endast ett eller några få ord skrivs. De olika
texttyperna ger följaktligen varierande utrymme för textproduktion. För
att tydliggöra vilka texttyper som förekommit under vilken termin/vilka
terminer och i vilken omfattning ger jag i tabell 15 en sammanfattande
översikt.

tabell 15. Översikt över texttyper i profilklassen med angivande av antal och
fördelning på termin

Texttyper ht 03 vt 04 ht 04 S:a

Egen produktion

Existentiellt skrivande 1 – – 1

Skönlitterärt skrivande 2 2 3 7

Reflekterande skrivande – – – –

Sammanfattning 1 1 – 2

Språkriktighet/grammatik 1 1 1 3

Svar på frågor 5 5 3 13

Prov – 1 2 3

S:a 10 10 9 29

Den egna produktionen består av existentiellt och skönlitterärt skrivande. I
motsats till Vanja skrev inte Peter brev till eleverna inför skolstarten i år 7.
Däremot fick eleverna i ett brev till honom berätta om sig själva, och detta
brev utgör den första uppgiften bland de egenproducerade texterna och är
ett exempel på existentiellt skrivande. Den egna produktionen bestod un-
der den första terminen även av den skönlitterära texten om Robinson Cru-
soe och av det s.k. ö-projektet. De två egenproducerade texterna under den
andra terminen utgjordes av en saga inom ramen för sagoprojektet och Att
beskriva levande. Den sistnämnda texten utgör en del i ett skönlitterärt skri-
vande som övas speciellt för att sedan kunna ingå i en större framställning,
t.ex. berättelser. Hösten i år 8 bestod den egna produktionen av uppgifter-
na Att skriva ur olika perspektiv och att skriva en berättelse innehållande
direkt/indirekt anföring. Det reflekterande skrivandet förekommer någon
gång i samband med bokläsning och då som svar på frågor där elever skall
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t.ex. motivera vissa ställningstaganden. Denna texttyp inkluderas således i
kategorin svar på frågor.

De sammanfattningar eleverna skrivit har oftast gällt tidningsartiklar,
som de fått återge kortfattat, men även sammanfattning av en saga, Sindbad
sjöfararen. Liksom i den vanliga klassen är denna texttyp sparsamt före-
kommande.

Texttypen språkriktighet/grammatik rymmer olika typer av språkliga och
grammatiska övningar. Exempelvis utgör olika stavningsövningar, ibland i
form av korsord, ett betydande inslag den första terminen, medan den an-
dra ägnas främst åt ordklasser. Siffrorna i tabell 15 innefattar således många
olika övningar som jag sammanfört till en och samma förekomst av texttyp.
I år 8 får klassen öva på direkt och indirekt anföring som förberedelse för
den i avsnitt 5.2 presenterade skrivuppgiften.

Även i profilklassen är svar på frågor den oftast förekommande textty-
pen. Under hösten i år 7 ägnades mycket tid åt läsning av främst olika
tidningsartiklar men även av böcker som t.ex. Eldens hemlighet av Hen-
ning Mankell. Oftast följdes texterna upp med skriftliga innehållsfrågor,
som ibland kompletterades med samtal. Vårterminen i år 7 var det främst
läsning av olika sagor som behandlades genom skriftliga innehållsfrågor. I
år 8 var det boken I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell, som följdes
upp med samtal och skriftliga innehållsfrågor, samt ett reportage om bostads-
förhållanden i England. Antalet uppgifter innebärande svar på textfrågor
var i år 8 betydligt färre än i år 7.

Av tabell 15 framgår att prov förekom vid tre tillfällen: prov på ord-
klasser, litteraturprov och ett gammalt nationellt prov. Texten om Robin-
son Crusoe har jag valt att kategorisera som en skönlitterär text trots att
Peter till eleverna sade att de skulle betrakta skrivandet av den som ett prov.
Liksom Vanjas klass fick även profilklassen träna på ett gammalt nationellt
prov i slutet av höstterminen i år 8. Samma termin läste klassen ”Tre klas-
siker”, d.v.s. Cervantes, Defoe och Swift. Detta moment avslutades med ett
skriftligt prov som innebar mycket skrivande.

Sammanfattningsvis kan konstateras att svar på frågor är den domine-
rande texttypen även i profilklassen. Av tabell 15 framgår att också det
skönlitterära skrivandet är en väsentlig texttyp i profilklassen, medan öv-
riga former av egen produktion förekommer i mindre utsträckning än i den
vanliga klassen.
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6.2.4 Reflexioner kring texttyperna
Läraren Peters, elevernas och mina egna reflexioner kring de olika text-
typerna presenteras i detta avsnitt.

Peters reflexioner

En generell utgångspunkt för vilka texttyper Peter låter eleverna möta är
hans inställning att främst berättandet bör ha en framträdande plats i skri-
vandet i grundskolans senare år. Helt följdriktigt utgör därför det skönlitte-
rära skrivandet den mest frekventa texttypen om man undantar svar på
frågor. Sammanfattningar har eleverna skrivit vid några få tillfällen och
således tagit ett första steg mot referatskrivande. ”Det är viktigt att de kan
ta ut det som är viktigt och sammanfatta det lite kort”, säger Peter. Han
anser att referat kan behandlas i år 9 men att denna texttyp egentligen hör
hemma i gymnasiet. Peters syfte med läsningen var utöver lästräning också
att låta eleverna bekanta sig med olika texttyper såsom faktatexter, tid-
ningsartiklar och litterära texter i form av kortnoveller.

Vad gäller språkriktighet och grammatik hävdar Peter att vissa moment
måste behandlas; till dem hör t.ex. stavningsregler, skiljetecken och disposi-
tion. Under hösten i år 7 gick Peter igenom rättstavningsregler ”så att de
[eleverna] blir åtminstone varse om de regler som finns. Sen om dom inte
behärskar dom ändå, det må vara hänt. Dom har åtminstone kommit i
kontakt med dom.” En annan tanke framför Peter i en senare intervju: ”Den
skriftliga utvecklingen innebär ju också att tekniska frågor som direkt an-
föring måste [tas upp].”

Elevernas reflexioner

Eleverna är tämligen samstämmiga i sin syn på de skrivna texterna: att få
fantisera och skriva fritt är stimulerande. I mina första intervjuer med elever-
na under hösten i år 7 frågade jag vad de fått skriva på mellanstadiet. Ett
enhälligt svar var: berättelser. Därför kanske uppgiften Att skriva ur olika
perspektiv upplevdes som ny och meningsfull. ”Det var roligt att få skriva
ens egna åsikter”, svarade en elev. Möjligen skulle detta svar kunna tolkas
som att det hos vissa elever finns en begynnande nyfikenhet även på andra
texttyper. Dock tyder inte svaret på min enkätfråga om önskemål angående
skrivuppgifter i år 8 på detta. Det visar ganska entydigt att eleverna fortfa-
rande tycker om att berätta. Många av dem vill skriva berättelser eller en
saga, men några önskar även få skriva en recension om något de läst eller
redogöra för något de gjort. Fler projekt liknande det om ön, önskas också.
Någon vill göra en bok i år 8. Peters fokusering på skönlitterära texttyper i
skrivandet uppskattas av eleverna, och det råder således här samsyn mellan
lärare och elever.
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Mina reflexioner

Liksom eleverna i den vanliga klassen uppskattar även profileleverna det
skönlitterära skrivandet. Viktigt att notera är att det skönlitterära skrivan-
det genomgående kopplats till läsning eller till genomgång av en språkrik-
tighets- eller grammatisk aspekt. Inga fristående uppgifter av typ ”Mitt som-
marlov” har förekommit. Under samtliga tre terminer som jag följt profil-
klassen har eleverna arbetat med grammatiska uppgifter, språkriktighet och
stavning, dock inte med utgångspunkt i elevernas egna texter, utan som
separata övningar. Svar på frågor i samband med läsande anknöt delvis till
olika lästekniker såsom sökläsning, djupläsning och översiktsläsning. En-
ligt mina anteckningar gjordes inga reflexioner kring typiska drag i de olika
texterna utan eleverna fick mera passivt lära känna olika texttyper, vilket
också var syftet. En logisk följd av denna inställning skulle kunna vara att
syftet var detsamma även för skrivandet, men det är inte fallet, då Peter
anser att berättandet är viktigast i grundskolan.

6.2.5 Respons
I motsats till Vanjas respons finns samtliga kommentarkategorier represen-
terade i Peters respons efter texterna. En stor skillnad är dock att hans re-
spons ofta är betydligt mer kortfattad än Vanjas. Det är inte alltid möjligt
att entydigt avgöra till vilken kategori olika kommentarer hör, men i stort
är de fyra kategorierna representerade i ungefär lika hög grad. De kommu-
nikativa kommentarerna, som mestadels är uppmuntrande, är läsarbasera-
de, d.v.s. de anger ofta hur Peter uppfattat texten som läsare, t.ex.: ”Det var
roligt att läsa din berättelse” eller ”... berättelsen är lätt att följa”. De text-
typsorienterade kommentarerna är inte så många men flera berör sagans
utformning, t.ex.: ”Din saga är bra uppbyggd.” Andra kan gälla uppgiften
Att skriva ur olika perspektiv: ”[Du] lyfter fram olika perspektiv.” De skol-
normsorienterade kommentarerna behandlar till övervägande del disposi-
tion, texternas längd och styckeindelning. Exempelvis får en elev kommen-
taren: ”[Din disposition] stämmer inte överens med berättelsen.” Språket
kommenteras i viss mån efter texterna som exempelvis följande ofta åter-
kommande omdömen: ”Vissa språkliga brister.” eller ”Ditt språk är enkelt
men fungerar mestadels bra.” Ibland tillfogas ytterligare en sats: ”men du
har en del problem när det skall vara punkt eller komma.” Sådana kom-
mentarer har jag kategoriserat som språknormsorienterade. Fler kommen-
tarer i samma kategori anges i själva texterna och gäller då ofta stavning,
subjekts- och objektsformerna av personliga pronomen, tempus, talspråks-
former och ordval. Liksom i Vanjas respons under tre terminer är det inte
heller möjligt att i Peters kommentarer se en progression i responsen, d.v.s.
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kommentarerna är ofta likartade under år 7 och 8. Inte heller Peter ankny-
ter i responsen till tidigare texter.

Under år 7 kommenterades större skrivuppgifter på separata blad där
kraven för de olika betygsgraderna tydligt angavs. Peter ringade sedan in de
betygsspecifikationer han bedömde bäst stämde in på den aktuella texten.
På ytterligare ett separat blad skrev Peter en mer personligt hållen respons.
Denna variant av bedömningsgrunder och respons frångicks efter år 7, och
i år 8 övergick han till en tredelad respons som behandlar disposition, inne-
håll, språk och ibland ett för texten specifikt drag. Därefter sätts ett betyg
som följaktligen motiveras av den givna kommentaren. Här anges alltså
inte kraven för de olika betygsstegen. Responsen ges ibland direkt efter
texterna och är då oftast av kortfattad karaktär, t.ex. ”OK”. Detta gäller
mindre uppgifter, kanske av övningskaraktär, som Peter endast vill markera
att han läst.

6.2.6 Reflexioner kring responsen
I följande framställning redogör jag för såväl lärarens reflexioner kring sin
muntliga och skriftliga respons och för hans syn på elevrespons som för
elevernas och mina egna reflexioner kring responsarbetet.

Peters reflexioner

”Respons är något bra som man utvecklas av, men det är också svårt att
ge”, säger Peter i en intervju. Hans syfte med respons är att få eleverna att
reflektera över sina egna brister och få dem att förstå att innehållet i deras
texter är väsentligt. Peters muntliga respons ges, som jag tidigare nämnt,
under skrivprocessen fram tills texten lämnas in. Ofta ställer han frågor
som han hoppas leder eleven vidare och till en fördjupning av texten. Peter
vill ge en skriftlig respons som hjälper eleverna att utveckla texterna och
därför övergick han i år 8 till en mer personligt hållen respons som bättre
anknyter till den aktuella texten. Han säger i en intervju att han först tar
upp förtjänster i texten, inleder med beröm, för att sedan ge konstruktiva
kommentarer. Han anser även att det är viktigt att kommentera om texten
har en röd tråd eller ej. Det händer, säger Peter, att han ibland måste påpeka
att elever slarvat, och ett exempel han ger gäller beskrivningen av national-
sporten i ö-projektet som många formulerade på ett ofullständigt sätt.

Under år 7 arbetade eleverna endast i begränsad utsträckning med att ge
varandra respons. De läste ibland sina texter för varandra spontant, men
när det gällde sagan skedde det under mer organiserade former. Peters be-
dömning är att de uppfattade detta positivt. I samband med skrivandet av
texten med direkt och indirekt anföring läste eleverna upp sina texter för
varandra i par eller ibland i större grupper, och de uppmanades att ge var-
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andra kommentarer om sådant som ansågs positivt men även att ställa frå-
gor. ”Det är ett viktigt sätt att bearbeta sin text, att läsa den högt, för då
märker man konstiga formuleringar”, säger Peter. Genom muntlig respons-
givning vävs ju även talet in i skrivandet, påpekar han. Att ge respons krä-
ver lång träning, anser Peter, och han önskar att eleverna redan under de
första skolåren började öva responsgivning så att de tidigt blev vana att
skriva för en mottagare. Hans avsikt är att utveckla elevernas respons-
givande ytterligare under de terminer som återstår av grundskolan.

Elevernas reflexioner

Av svaren på enkäten i år 8 framgår att de flesta elever är positivt inställda
till Peters muntliga respons i den första skrivfasen men även senare under
processen. De önskar då få exempel, förslag, ledtrådar och idéer om hur de
kan inleda eller fortsätta. Under skrivandets gång skall Peter helst läsa ige-
nom texten och påtala felaktigheter. Endast ett par elever svarar att de inte
vill ha någon hjälp. Många elever önskar dock hans råd, och frågorna är av
allehanda slag; inte minst verkar många elever behöva stöd då de skall göra
dispositionen.

Det är bra att få skriftlig respons, anser eleverna. Om man inte får det vet
man inte hur man skall bedöma den egna texten, vad som är bra och vad
som bör förbättras. Någon vill endast få respons om den är positiv, en an-
nan påpekar i enkäten att respons är viktigt ”för om det är en bra respons
kan man visa föräldrarna”. Även i intervjuer framkommer att det är den
positiva responsen som upplevs som viktigast för skrivandet. Som exempel
på förbättringsområden nämner eleverna meningar som är felaktiga eller
osammanhängande, felaktig stavning och onödiga eller olämpliga ord. Pe-
ter kan även i texten stryka under sådant som behöver bearbetas mera,
skriver de.

Profilklassens elever är inte vana att ge varandra muntlig respons, men
de har, som jag tidigare nämnt, ett par gånger läst sina texter högt för var-
andra. Det var givande, hävdar en del elever, eftersom de exempelvis fick
veta om de skulle utesluta något eller kanske tvärtom fördjupa och utöka
texten. Kamratrespons upplever de som ett stöd som kan hjälpa dem att
utveckla sina texter. Liksom i Vanjas klass verkar de elever som behöver
gott om tid för att formulera sig eller som har svårigheter att skriva texter
vara mindre benägna att låta andra läsa deras alster. En elev tycker inte det
är roligt att läsa kamraters texter och påpekar också ett dilemma: ”Det är
inte så roligt om dom frågar hur den är om man tycker den är dålig.” På
min fråga vad han gör om kamratens text uppvisar svagheter svarar han att
det inträffar att han ljuger för att inte såra. Även ett annat problem tas upp,
nämligen den kanske ibland genomgripande bearbetning som responsen
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visar vara nödvändig för att texten skall bli bra. ”Det är tungt”, säger denne
elev.

Mina reflexioner

Av mina observationer framgår att Peter alltid finns till hands under elever-
nas skrivande, men som jag redan tidigare konstaterat genomgår Peters re-
spons inga större förändringar innehållsligt under de terminer jag hade till-
fälle att studera den. I den skriftliga responsen återkommer ofta samma
formuleringar i text efter text, och samma språkliga problem påtalas. En
viss utveckling sker dock då Peter efter år 7 övergår till att kommentera
disposition, innehåll och språk i stället för att ange kriterierna för de olika
betygsgraderna. Likaså observerar han specifikt den aspekt en viss skriv-
uppgift fokuserar, t.ex. genredragen i sagan, de olika perspektiven eller di-
rekt och indirekt anföring. Kommentarerna innehåller i övrigt allt från
språkliga anmärkningar, vad eleven skall tänka på, till om eleven förstått
uppgiften, d.v.s. läst instruktionerna så att uppgiften blir rätt löst. ”Språket
har vissa brister” är en återkommande formulering i Peters skriftliga re-
spons.

I flera intervjuer har jag frågat hur eleverna uppfattar fraser liknande
den ovan citerade. Eleverna säger sig inledningsvis förstå, men vid närmare
efterforskning verkar de inte göra det. Samtidigt anser de att de inte har
behov av att bearbeta texterna ytterligare under lektionstid, trots att de då
har möjlighet att fråga Peter vad han avser med vissa kommentarer. Re-
sponsen utgör inte heller stoff till gemensamma genomgångar eller diskus-
sioner i klassen. Elevernas bearbetning av texterna anser Peter skall ske
utan att han ger dem i uppgift att göra det. Han vill att eleverna går igenom
de kommentarer han givit och frågar honom om de inte förstår. Eleverna
skall kunna ta fram texterna i år 9 och se sin egen utveckling, menar han.
Huruvida han explicit klargjort sina förväntningar på elevernas bearbet-
ning av texterna är oklart. Klart är däremot att bearbetningen tycks ske
slumpartat eller inte alls och att Peter inte följer upp elevernas arbete i detta
avseende.

6.2.7 Förhållningssätt
För att belysa vilka förhållningssätt som präglar utformningen av undervis-
ningen i profilklassen redogör jag här för såväl lärarens som elevernas och
min syn på undervisningen.  De aspekter som här belyses är desamma som
i den vanliga klassen, d.v.s. elevernas kulturella kapital, lärarens planering
av sin undervisning, tid, synen på skrivande, elevinflytande, stimulans, ar-
betsformer och betyg.
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Peters förhållningssätt

Peter är tydlig med hur han vill att eleverna skall uppföra sig, vilket leder
till att de håller en viss distans och har en alltför stor respekt för honom,
tycker han. Att eleverna inte vänder sig till honom i onödan hör, enligt
Peter, också samman med den machokultur som uppkommit i klassen. Han
anser att det är olyckligt med enkönade klasser, liksom med klasser med
enbart infödda svenskar. Då menar skolan inte allvar med talet om en inte-
grerad skola, hävdar han. I en pojkklass uppstår inte de riktigt givande
samtalen kring t.ex. läsningen då eleverna, enligt Peter, känner sig löjliga
om de utvecklar sina egna tankar. Allt kretsar kring idrotten, och dessa
elever har så trygga hemförhållanden att de har svårigheter att spegla sin
egen verklighet i litteraturen, tycker Peter. Han kan jämföra med elever i
andra klasser som själva upplevt problem och som lättare kan koppla till
egna erfarenheter och utveckla sina tankar i litteratursamtal.

Liksom för Vanja utgör skolans kultur en viktig ram för Peters undervis-
ning, men det gör även samarbetet med kolleger. Ett inspirerande samar-
bete har etablerats med klassens lärare i samhällsorienterande ämnen, vil-
ket bl.a. innebär att Peter läser och kommenterar de texter eleverna skriver
i dessa ämnen. Han gör, som jag tidigare konstaterat, inte en termins-
planering utan utgår från en tankekarta som innehåller de moment han
tycker är viktiga att arbeta med. Användbara idéer och tips får Peter från
olika läroböcker.

Tidsfaktorn verkar utgöra en väsentlig del av villkoren för undervisningen
också i denna klass. Många uppgifter skall hinnas med, och eleverna utför
dem snabbt utan att reflektera, enligt Peter. En väsentlig utgångspunkt för
undervisningen i svenska i profilklassen är det krav Peter ställer på sig själv
som svensklärare, nämligen att hjälpa eleverna att känna glädje i skrivan-
det och att bidra till deras personliga utveckling:

Många av de här idrottskillarna har så mycket omkring sig och hjulen rullar
så snabbt så att få dom att sätta sig ned och fundera lite över skolan, livet
och tillvaron rent allmänt, det tycker jag är det viktigaste. Det står ju i kurs-
planen att svenskämnet ska bidra till en personlig utveckling och det har
man nog glömt bort lite grann tidigare.

Skrivandet bör även vara en del av en helhet och inte utgöras av fristående
uppgifter, anser Peter. ”Dom [eleverna] ska våga berätta och våga använda
sin fantasi som ett medel, tro på sig själva genom det. [...] Dom ska ha egna
tankar och våga ta upp dom”, säger Peter i en intervju. Han anser att han i
sin roll som lärare är den som kan ge utvecklande uppgifter och ge förslag
på hur en text kan skrivas. Genom skrivandet kan eleverna också utvecklas
som människor, menar Peter. Han hoppas även att genom sina kommenta-
rer få eleverna att bearbeta sina texter. Hans viktigaste uppgift anser han
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vara att uppmuntra till läsande. Det är först då eleverna får en känsla för
språket. Han kan ge verktygen, men sedan är det upp till eleverna att an-
vända dem.

Elevinflytandet över undervisningens uppläggning, uppgifter och val av
böcker verkar, liksom i den vanliga klassen, vara begränsat. Bland annat
väljer Peter vilka texter som skall läsas och hur de skall behandlas. Ibland
sker detta val i samarbete med andra lärare, men inte med klassen, säger
han. I en intervju i år 7 sade Peter att han trodde att valet av böcker kunde
bli mer elevstyrt i år 8 och att eleverna skulle få redovisa sina böcker i
litterära gruppsamtal, eftersom varje elev skulle få välja sin egen bok. Så
blev dock inte fallet under den hösttermin i år 8 som jag följde klassen.

För att väcka elevernas intresse för en uppgift säger Peter att han har
ambitionen att göra introduktionen lite spännande och humoristisk så att
intresse väcks. Han vill använda även vardagslivet eller exempelvis klassens
idrottsresor till andra städer som stoff till skrivuppgifter, vilket han tror
kan ha motiverande inverkan. I samband med presentationen av en uppgift
är det viktigt, anser Peter, att ge infallsvinklar och nämna något om hur
eleverna kan utföra den, inte exakt dock. Ett exempel han anger gäller sago-
projektet, som inleddes med en tankekarta varpå eleverna själva fick komma
på olika sagor. Tankekartan är ett sätt att initiera en genre, t.ex. sagan,
säger Peter, ett annat är att samtala. Han försöker även motivera eleverna
att skriva så bra texter att andra vill läsa dem, men han upplever ibland att
undervisningen om hur texter kan utvecklas inte omedelbart leder till för-
bättringar. Eleverna kan ha svårigheter med att koppla en genomgång av
ett moment till det egna skrivandet. Han vill alltid motivera varför eleverna
skall läsa, bl.a. genom att påtala att det utvecklar deras språk och genom
att förmedla sin egen läsglädje. Han tycker även att den lokala kursplanen
är motiverande då eleverna får diskutera innehållet i den inför det kom-
mande läsåret. Den används också vid utvecklingssamtal. Genom samtal
anser Peter att han kan hjälpa elever och motivera dem att kämpa för ett
högre betyg.

Peter menar att eleverna skall kunna samarbeta med vem som helst. In-
för genomförandet av ö-projektet satte Peter därför samman grupper där
han medvetet splittrade de grupperingar han visste fanns. I samband med
själva skrivandet av de 13 uppgifterna arbetade eleverna oftast individuellt,
men visst samarbete förekom t.ex. då de läste varandras texter, även utan
direkt uppmaning från läraren.

Skrivandet utgör åtminstone en tredjedel av betygsunderlaget i Peters
betygsättning, men han försöker att väva samman alla moment i svenskan,
enligt vad han uppger i en intervju. När han skaffar sig en uppfattning om
hur eleverna skriver är han intresserad av språkbehandlingen och stavningen
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men också av elevernas fantasiförmåga, om de håller sig till uppgiften och
hur de disponerar texten. I exempelvis ö-projektet vägde Peter in även mäng-
den text och samarbetet på lektionerna, eftersom de många deluppgifterna
ledde till tävling mellan eleverna i stället för till innehållsrika texter, säger
han. När det gäller svaga skribenter fokuseras, enligt Peter, främst innehål-
let i texterna. Elevernas enträgna krav på att få betyg på vissa uppgifter
medförde att Peter nu sätter betyg på alla större uppgifter, men han gör det
motvilligt då  han anser att eleverna i högre grad riktar in sig på vad han
som lärare ”vill ha” i stället för att lyfta fram sina egna tankar. Eleverna
antar att deras tankar inte är av något värde, och därigenom uppstår svå-
righeter att få dem att reflektera, tycker han. I en annan klass, berättar
Peter i en intervju, gjorde han misstaget att sätta ut betyg på alla enskilda
uppgifter, vilket medförde att eleverna inte brydde sig om hans kommentar
utan endast betyget. Peter använder sig av sina egna betygskriterier base-
rade på de nationella, eftersom han anser att svensklärarna på skolan inte
har några gemensamt utformade. Utifrån hans kommentarer och den lo-
kala kursplanen diskuterar han betygskriterier med eleverna.

Elevernas förhållningssätt

I mina intervjuer med elever framkommer att de är positiva till eller accep-
terar den svenskundervisning Peter erbjuder dem. Det gäller även uppgifter
i språkriktighet och grammatik. Däremot uttrycker de viss tvekan inför kra-
vet på disposition. Att göra en disposition ger ett bättre innehåll och en röd
tråd i texten, anser en pojke i år 7. En annan elev påpekar att han ofta får
idéer medan han skriver och att en disposition då kan begränsa honom.
Åsikterna om nyttan med en disposition går således isär, och åtminstone
vissa elever verkar uppfatta Peters krav som en del av skolnormen snarare
än som ett stöd i skrivandet.

Elevernas syn på vem som bestämmer sammanfaller med Peters egen: ”I
plugget bestämmer Peter”, säger en elev. De flesta eleverna verkar acceptera
att Peter är den som exempelvis väljer vilka böcker som skall läsas. ”Jag
läser bara i skolan och då bestämmer Peter”, anser en annan elev. I skrivan-
det är det däremot viktigt att själv få avgöra vad man ska skriva, tycker
exempelvis Patrik. Skrivandet upplevs roligare när eleven själv får bestämma
innehåll än när läraren gör det, hävdar flera. Eleverna anser sig lära sig
mera om de får bestämma mer.

Samtal i allmänhet tycks uppfattas mycket positivt av eleverna, och i
intervjuer anger de flera orsaker till detta. Inledande samtal sätter igång
tankeverksamheten och påverkar skrivandet. Det är intressant att i en dis-
kussion få höra andras åsikter, så att man inte bara har sina egna att utgå
från då man börjar skriva, hävdar en elev. Dessutom tillåts man framföra
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egna synpunkter. Viktigt är dock att klassdiskussioner inte blir för hög-
ljudda. Även samtal om  själva ämnesinnehållet i en skrivuppgift kan vara
bra då det genererar idéer. Peter brukar, säger de, tala lite om ämnet för
uppgiften innan de börjar och även ge ett riktmärke för hur lång text han
förväntar sig. Ingen elev anger att Peters instruktioner är alltför kortfattade
eller komplicerade.

I en intervju ställde jag till eleverna frågan om varför de skall skriva i
skolan. ”För att det är en bra grej man ska ha när man är vuxen också”,
svarade en elev. En annan trodde att anledningen till att eleverna får skriva
är att träna stavning, medan grammatikövningar och prov ges för att man
ska förbättra sina kunskaper. Denna elev anser att det är speciellt bra för
dem som har svårt för detta. De flesta eleverna i profilklassen tycks accep-
tera det förgivettagna innehåll som de uppfattar att svenskämnet har, och
ibland verkar detta vara en tillräcklig motivering till varför en uppgift skall
utföras. Även antagandet att Peter låter eleverna öva på vissa moment för
att de på så sätt skall förberedas för gymnasiet, anges i en intervju. Att själv
få hitta på ett innehåll upplevs som motiverande av de flesta eleverna, spe-
ciellt om de blir så inspirerade att många idéer kommer flygande. Vissa
elever tycker att en bild kan underlätta skrivandet och ge dem motivation
och inspiration. Exempel på en sådan uppgift är Att skriva ur olika per-
spektiv. Motivation kan man även få genom att lyckas i studierna, säger en
elev. Någon påpekar att tillgången till en speciallärare kan vara av avgö-
rande betydelse.

Många elever hävdar att det är roligt att arbeta i grupper, bl.a. för att
man lättare kan göra sig hörd och lägga fram sin åsikt. Dessutom kan ett
grupparbete vara en hjälp i skrivandet då man utvecklas och blir säkrare
tillsammans med andra, menar de. Ett exempel på ett sådant grupparbete
anser eleverna just ö-projektet vara. De elever som arbetar och läser lång-
samt tycks inte vara intresserade av grupparbete då de övriga grupp-
medlemmarna hinner långt före, och de själva blir efter. Det är negativt att
uppleva sig själv som ett hinder för gruppen. Det blir också lätt tävling,
säger en elev.

Liksom i den vanliga klassen tycker eleverna att det är viktigt att få betyg
för då får man veta om man bör förbättra sitt skrivande. Att få veta lära-
rens åsikt om texterna är angeläget, och eleverna anser att betygen ger in-
formation om detta. Elever som någon gång fått IG, trots att de ansträngt
sig, tycker dock att det känns tungt att få en sådan bedömning. Eleverna
upplever att betygen på enskilda uppgifter motiveras genom Peters kom-
mentarer och att Peter även motiverar terminsbetygen i år 8.
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Mina reflexioner

Peter kommenterar den macho-kultur han tycker finns i klassen. Även jag
har noterat detta. Tecken på att en machokultur existerar observerade jag
under en lektion som behandlade det s.k. FLICKA-projektet (regeringens
projekt om flickors självbild). Endast några få elever verkade kunna eller
vilja sätta sig in i unga flickors situation. Tydligt är även att goda prestatio-
ner i idrott ger status i klassen, vilket även Peter en gång framhöll då vi
diskuterade en elev med i övrigt ganska svaga resultat.

Mitt intryck är att Peters tankekarta ger stadga åt planeringen för klas-
sens skrivundervisning. Även om han inte helt fastlagt i vilken ordnings-
följd olika moment skall behandlas finns en bakomliggande tanke med un-
dervisningens innehåll. Peters tankekarta tycks speglas väl i analysen av
dominerande undervisningstyper i klassen, där, bortsett från den katalog-
artade undervisningen, de olika momenten hade ett samband inom och
ibland mellan sig. Dock organiserades inte undervisningen på ett sådant
sätt att de olika delarna kunde reflekteras i och belysa varandra. Tanke-
kartan medger även viss flexibilitet i planeringen om något oförutsett skulle
inträffa. Exempelvis lade Peter in ett skrivmoment i början av hösten i år 8
i stället för ett planerat arbete om språkhistoria.

Att tiden är en viktig faktor som även ger upphov till tävling blev tydligt
i samband med ö-projektet, där jag kunde observera att eleverna vartefter
de blev klara med en uppgift fick hämta nästa på katedern tills samtliga 13
uppgifter genomförts. Peter påpekade för dem att kvaliteten var viktigast,
samtidigt som han också berömde eleverna för att de hunnit långt. Vid min
genomgång av resultaten av detta projekt visade det sig att många av tex-
terna var mycket korta och hastigt utförda. En annan aspekt på tid blir
uppenbar för de elever som går ifrån undervisningen i svenska för att få
stöd av speciallärare, en organisation som de berörda eleverna ibland fin-
ner störande. Även Peter instämmer i detta, och det händer att han ber
dessa elever stanna kvar i klassen då något nytt moment skall behandlas.
Tidsfaktorn blir även tydlig i samband med inlämning av uppgifter. De elever
som inte hinner slutföra uppgifterna under lektionstid måste göra dessa
hemma, vilket drabbar dels dem som arbetar långsamt, dels dem som inför
skrivandet av en text har problem med den disposition som skall göras.
Mina observationer visar att en del elever ägnar alla eller de flesta tillgäng-
liga lektioner åt dispositionen, medan själva skrivandet återstår och där-
med blir en hemuppgift. Detta medför att dessa elever inte får stöd av lära-
ren under själva skrivandet.

Vad gäller inflytande visar mina observationer att Peter, liksom Vanja, i
de flesta avseenden avgör undervisningens innehåll och genomförande. Pet-
ers ofta förekommande samtal om idrottsevenemang och andra vardagliga
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händelser ger dock eleverna tillfälle att bli synliga och ta plats i klassrum-
met. Det är följaktligen främst i samband med undervisningens planering
och uppläggning samt vid val av texter att läsa som Peter bestämmer, medan
eleverna ges frihet inom vissa ramar då de skall skriva egna texter eller ha
helklassamtal. Mitt intryck är att Peters användning av olika former av
samtal stimulerar eleverna inför deras skrivande. Under flera av mina
lektionsobservationer anknöt Peter till sin egen vardag eller sitt eget liv.
Förutom att det vid sådana tillfällen spreds en extra positiv stämning i klass-
rummet, ledde de ibland till att eleverna själva började reflektera. Spår av
sådana samtal kunde sedan skönjas i elevtexterna. Ofta utspinner sig små
samtal när Peter går runt då eleverna skriver. Även helklassamtal kan upp-
stå, ofta spontant och främst med ett idrottsinnehåll. Samtal kan även an-
vändas som introduktion till en skrivuppgift, såsom exempelvis Att beskriva
levande. Peter inledde detta moment med att berätta om egna cykelturer ut
till sommarstugan och hur han då upplevde naturen längs vägen. Eleverna
inspirerades och bidrog med egna upplevelser som gav stoff till det egna
skrivandet. Tavlan används ofta då Peter introducerar och ger instruktio-
ner till en ny uppgift. Vanligen löser han och klassen gemensamt ett pro-
blem som eleverna därefter skall försöka klara på egen hand. Ibland utgår
introduktionen från stenciler eller overhead. Det förefaller som om de inle-
dande samtalen ger stimulans, medan de därpå följande instruktionerna
förtydligar och anger ramar för uppgiften.

En inledande gemensam genomgång kan, enligt mina observationer, leda
till individuellt eller grupparbete. Det händer dock att ett avsett gruppar-
bete ändå resulterar i ett individuellt arbete, vilket blev fallet med uppgiften
Att skriva ur olika perspektiv då eleverna inledningsvis skulle arbeta till-
sammans, men, sittande i rad, snarast genomförde uppgiften enskilt. Mitt
intryck är att arbetssätten varierar men att det individuella arbetet är domi-
nerande. När arbetet väl kommit igång finns Peter alltid i klassrummet,
vilket medför att eleverna kan få ytterligare instruktioner vid behov.

Trots att Peter på olika sätt försöker förklara grunderna för betygs-
sättningen och de olika betygsstegen blir eleverna osäkra då jag ställer frå-
gor om hur de uppfattat dessa förklaringar. Betygsättning utgör en krä-
vande och komplicerad del av undervisningen, för såväl lärare som elever,
och den underlättas inte av oklarheter kring de lokala betygskriterierna.
Möjligen har elevernas vaga uppfattning om den också en grund i Peters
ibland inte helt lättolkade respons på elevernas skrivande.
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6.3 Diskussion
I detta avsnitt diskuterar jag de aspekter som berörts i de två föregående
avsnitten parallellt för de båda klasserna då undervisningen i många fall
uppvisar liknande drag. Intressant är givetvis att belysa också de skillnader
som framkommit.

I båda klasserna tycks skrivandet omgärdas av strikta ramar där det reg-
lerande registret är framträdande (Bernstein 2000). Det gäller exempelvis
uppgifterna i sig, tidsramar och övriga ramar. I den vanliga klassen var
dock skrivuppgifterna mer detaljerat utformade, t.ex. genom frågor på
uppgiftsblad, vilka inte endast fungerat som stöd utan även styrande.

Gemensamt för de båda klasserna är den stora andelen katalogunder-
visning. Denna undervisningstyp möjliggör inte samtal eller fördjupning
kring ett ämne, eftersom varje sådant moment medför att man börjar med
något nytt som inte anknyter till något som tidigare behandlats. Undervis-
ningen berör ofta ”återgivandenivån” vilken inte leder till ”knowledge-in-
action”. I profilklassen är även serie- och tematisk undervisning väl repre-
senterad, vilket medför att undervisningen där uppvisar mer av helhet och
sammanhang än i den vanliga klassen. Peter är negativ till fristående upp-
gifter – ett synsätt som i viss mån avspeglas i undervisningen. Den integre-
rade undervisningstypen är dock inte representerad i någon av klasserna.

Det svenskämne som huvudsakligen framträder har således många likhe-
ter med det L-G Malmgren (1996) kallar färdighetsämne, vilket också ger
eleverna en bild av vad svenskämnet innebär. Som jag tidigare konstaterat
finns också visst stöd för detta svenskämne i kursplanen för grundskolan.
Undervisningen i de två klasserna är dock inte unik. Enligt min erfarenhet
är den vanlig i många skolor, och Applebees forskning (1996) visar att så är
fallet också i amerikanska skolor. Han menar att de konkurrerande dis-
kurser som finns i skolan, såsom hemmens förväntningar, skolans kultur
och akademisk tradition påverkar undervisningens utformning. Att så är
fallet anser jag Vanja tydliggör då hon dels upplever bristande stöd från
hemmen, dels konstaterar att traditionen på skolan är en starkt bidragande
faktor i t.ex. planeringen av undervisningen. Också Peter berör detta då
han konstaterar att hans elever har så trygga hemförhållanden att de har
svårt att identifiera sig med andras förhållanden. Alla dessa olika diskurser
medverkar förmodligen även till att den integrerade undervisningstypen
knappast kan realiseras fullständigt. Kanske kan det t.o.m. vara så att även
isolerade övningar ibland är nödvändiga, om inte annat så för att ge den
omväxling och den ”paus” i arbetet som uppgifter av mer mekanisk och
fristående karaktär kan innebära. I klassrum där den katalogartade under-
visningen dominerar försvåras dock elevernas möjligheter att på egen hand
skapa sammanhang i undervisningen eller dra egna slutsatser om inte lära-
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ren explicitgör dem. Detta kan leda till att vissa elever får svårigheter i
studierna (Applebee m.fl. 2000).

Både Vanja och Peter menar att det skall finnas en progression i skriv-
uppgifterna över åren och att mängden text liksom elevernas ansvar skall
öka. Båda önskar förmedla entusiasm och skrivglädje till sina elever, och
Peter poängterar att skrivandet skall bidra till personlig utveckling. Genom
samarbete med andra ämnen, främst de samhällsorienterande, hoppas de
nå en större helhet i undervisningen. Vanja är dock kritisk till andra ämnes-
lärares vilja att överlämna allt ansvar för elevernas språk- och skriv-
utveckling till svenskan. Det bör vara alla lärares ansvar, anser hon (jfr
Skolverket 1998, Teleman 1997).

Den egna produktionen i den vanliga klassen består av olika texttyper –
existentiellt, skönlitterärt, reflekterande skrivande, medan den i profil-
klassen till övervägande del utgörs av det skönlitterära skrivandet. Det
existentiella skrivandet bestod i den vanliga klassen av svarsbrevet till lära-
ren och av Boken om mig. Även i profilklassen skrev eleverna brev till lära-
ren, det enda existentiella skrivandet, dock inte i form av ett svarsbrev, då
Peter själv inte skrivit något brev. Här uppstod således ett liknande asym-
metriskt förhållande mellan lärare och elever som det Lundgren (2000) an-
såg gällde uppgiften Boken om mig.

I båda klasserna anser eleverna att det är roligt att få fantisera och skriva
fritt, något som profilklassens elever genom det skönlitterära skrivandet
alltså fått göra i betydligt högre utsträckning än den vanliga klassen. I profil-
klassen använde Peter ibland det skönlitterära skrivandet till övning av ett
genomgånget grammatik- eller språkriktighetsmoment, såsom exempelvis
direkt/indirekt anföring, vilket medför att den grammatiska övningen inte
blir helt fristående utan eleven får tillfälle att bearbeta den i en egen text.
Att det skönlitterära skrivandet fått så stort utrymme är en följd av att Peter
anser att främst berättandet hör hemma i grundskolans senare år.

Vanjas elever använde regelbundet t.ex. reflekterande skrivande i form
av loggbok som sammantaget innebar ett omfattande skrivande. I profil-
klassen däremot finns inga reflekterande uppgifter utöver några få som ut-
gör svar på frågor i anslutning till lästa böcker. Sammanfattningar är säll-
synta i båda klasserna, medan däremot övningar i språkriktighet och gram-
matik var ofta förekommande i synnerhet under år 7. Den texttyp som är
den dominerande i båda klasserna är svar på frågor. Eleverna har genom-
skådat syftet med denna texttyp, nämligen kontroll, något som kan komma
att påverka elevernas syn på läsning av skönlitteratur och motverka båda
lärarnas ambitioner att skapa läslust (jfr Molloy 2002). Peter reflekterar
senare över läsförståelseuppgifterna och anser att de fått för stor plats, och
Vanja menar att elevernas skrivande varit styrt i alltför hög grad.
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I Vanjas klass behandlades således olika texttyper, vilket många forskare
anser vara viktigt. Detta uppmärksammas även i kursplanen i svenska för
grundskolan (2000). Peters fokus på i huvudsak skönlitterärt skrivande är i
stället i linje med t.ex. Hultmans tankar (1989). Vanja och Peter tycks här
representera olika synsätt inom forskningen. Trots att eleverna i båda klas-
serna föredrar att berätta vilar ett stort ansvar på lärarna att låta eleverna
få kunskap även om skrivande av andra texttyper.

Utvecklingsperspektivet i responsen fokuseras inte i någon av klasserna
(Connors & Lunsford 1993). Eftersom i stort samma aspekter uppmärk-
sammas i elevtexterna i såväl år 7 som 8, sker ingen progression i responsen
trots att båda lärarna anser att skrivandet bör ha en viss progression. För
att utvecklingsperspektivet skall kunna realiseras krävs att lärarna hittar
också praktiska och icke tidskrävande sätt att hantera den över åren. Tecken
på att båda lärarna anser att responsen har en funktion i skrivandet är dels
Vanjas olika typer av respons beroende på elev och texttyp, dels Peters vilja
att förändra och experimentera med innehållet och utformningen av
responsarken.

Betygen har motiverande inverkan anser Vanja och eleverna i båda klas-
serna. Peter är däremot mera tveksam till betygens funktion, då han menar
att betygen medför att eleverna mera inriktar sig på att fullgöra uppgiften
enligt lärarens önskemål än att framföra sina egna tankar. Grunderna för
deras betygsättning skiljer sig något åt. Vanja använder sig av de lokala
betygskriterierna, medan Peter anser att de inte håller god kvalitet och där-
för gör en egen variant av de nationella. Gemensamt för dem tycks dock
vara en tveksamhet inför hur betygsättning skall ske. Enligt Selghed
(2004:197), som studerat hur lärare tolkar och använder det mål- och
kriterierelaterade betygssystemet, visar hans undersökning att Vanjas och
Peters osäkerhet inte är ovanlig: ”Betygsunderlaget visar sig bestå av ett
hopkok av aspekter”. Orsaker till osäkerheten menar Selghed är oklarhe-
ten om vilka krav som gäller för de olika kriterierna och avsaknad av lokala
betygskriterier. En annan förklaring han ger är att lärare använder betygen
som maktmedel i brist på andra disciplineringsinstrument. Denna använd-
ning av betygen var tydlig i samband med skrivandet av Boken om mig.

Vanja ifrågasätter sin undervisning och uttrycker att hon skulle i högre
grad vilja utgå från skönlitteraturen men att skolans ekonomiska ramar
inte tillåter det. Applebee (1996) menar att t.ex. tillgången/bristen och kva-
liteten på material kan vara en orsak till en fragmentiserad undervisning
även om lärarens beslut har störst inverkan. Centralskolans ekonomiska
ramar påverkar således dels den aktuella undervisningen, dels Vanjas möj-
ligheter att utveckla och förändra sin undervisning.



234

Såväl elever som lärare uttrycker bristen på tid som ett problem. För-
utom att schemat med 60-minuterspass leder till en sönderstyckad dag, tycks
eleverna ha bråttom och vara stressade då de fullgör sina uppgifter. Att
snabbt bli klar anser de vara viktigt, vilket leder till det båda lärarna bekla-
gar sig över, nämligen slarvigt utförda uppgifter. I min tolkning är detta
effekter av det reglerande register (Bernstein 2000) som påverkar skolans
hela verksamhet.

En annan funktion av det reglerande registret tycks elevernas acceptans
av bristen på inflytande vara. Eleverna verkar inte förvänta sig att få ett
större inflytande över undervisningen. Det enda de påpekar är att de vill få
utforma sina texter såsom de själva önskar, givetvis inom givna gränser.
Konsekvensen blir dock att eleverna arbetar för läraren, de utför med Ber-
ges term (1988) strategiska handlingar, något både Vanja och Peter konsta-
terar sker men ingen av dem finner önskvärt.

Många elever uttrycker att de uppskattar samtal, dels inför skrivandet,
dels även i övrigt. Som jag uppfattat det avser eleverna samtal där svaren
inte är givna och där de kan få höra andras åsikter. Även samarbete med
andra elever upplevs ofta positivt och lugnande, speciellt om man får sam-
arbeta med någon man kan lita på. Det sistnämnda tycks vara viktigt i
synnerhet för de elever som arbetar långsamt eller som har svårigheter av
något slag. Som jag tidigare antytt blir arbetsklimatet påtagligt positivt då
lärarna blir lite mer personliga och anknyter till sina egna liv. Ingen av de
två lärarna har dock uppfattat samtalens och samarbetets betydelse för
eleverna. Peter kommunicerar med eleverna i början av många lektioner
kring olika idrottsfrågor, och äkta samtal utspinner sig eftersom eleverna
måste informera den om idrott okunnige Peter. Sådana samtal är sällsynta i
själva undervisningssituationen. En annan form av samtal är dock vanlig i
båda klasserna, nämligen samtal mellan läraren och enskild elev, ofta i sam-
band med skrivande, vilket är exempel på en dialogisk relation i undervis-
ningen (Dysthe 1996).

Ett gemensamt drag för de båda lärarnas skrivundervisning är att upp-
gifterna är väl strukturerade, liksom själva undervisningen i samband med
skrivandet. Såväl Vanja som Peter är tydliga i sin lärarroll, men det i sig
behöver inte innebära klassrum där eleverna till stor del saknar inflytande.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att både Vanja och Peter har visio-
ner om hur de vill att deras undervisning skall vara, men som min analys
visar, stämmer inte alltid vision och verklighet överens.
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7 Skrivundervisningen i ett organisations- och
institutionsperspektiv

I detta sista analyskapitel anlägger jag ett organisations- och institutions-
perspektiv på skrivandet. Såväl elever som lärare berörs av de organisato-
riska och institutionella villkoren och de ”får konsekvenser för hur sociala
relationer gestaltas, vilka kommunikativa mönster som upprättas och vilka
kunskapande processer som kommer till stånd”, skriver Håkansson (2004:
248). Avsnitt 7.1 behandlar utifrån organisationens innehåll och form främst
förutsättningarna för de två lärarnas arbete men även relevanta aspekter
från kapitel 5 och 6. I avsnitt 7.2 knyter jag resultaten i analyserna i kapitel
5 och 6 till den institutionellt betingade kontexten för undervisningen och i
avsnitt 7.3 behandlas lärarprofessionalism då den berör både skolan som
organisation och som institution. Slutligen diskuterar jag resultaten i av-
snitt 7.4.

7.1 Lärarna Vanjas och Peters arbete i ett
organisationsperspektiv
I detta avsnitt belyser jag Vanjas och Peters arbete i ett organisationsper-
spektiv med anknytning till Langers forskning (2002), d.v.s. de sex aspekter
Langer konstaterade var centrala för skolors verksamhet. Jag anknyter även
till styrdokument, såsom läroplan för grundskolan, kommunal och lokal
skolplan samt lönekriterier. Där så är möjligt ger jag även rektors och mitt
eget perspektiv.

Elevernas resultat

På Centralskolan följs, enligt Vanja och Peter, såväl elevernas resultat som
sociala situation upp i arbetslagskonferenser varje vecka. Då diskuteras ofta
elevvårdsärenden och veckoplanering. Vanja och Peter ingår i olika arbets-
lag, men sättet att arbeta i lagen tycks i stort vara detsamma. Det är posi-
tivt, menar Vanja, att alla i klassen undervisande lärare är insatta i elever-
nas situation. Följden blir dock att pedagogiska diskussioner ofta får ge
plats för olika sociala frågor gällande elever, säger hon.
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Även i Lpo 94 understryks vikten av uppföljning av resultat: ”Den dag-
liga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att
undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och
att nya metoder prövas och utvecklas” (Lpo 94:7). I den kommunala skol-
planen poängteras vikten av att eleverna når goda resultat, d.v.s. att grund-
skoleelevernas resultat ligger på samma nivå som för genomsnittet i riket.
Verksamheten skall också anpassas till och vara tillgänglig för alla elever.
Likaså betonas nödvändigheten av uppföljning och utvärdering. I Central-
skolans lokala skolplan berörs elevernas resultat mera indirekt. Eleverna
skall tycka om att gå i skolan, de skall få tillräckligt med tid att lära, de
skall lyckas, veta syftet med sina arbetsuppgifter och ta ansvar för dem.
Genom fortsatt arbete med profileringar och genom stöd och uppmuntran
av pågående och nya projekt skall skolans undervisning utvecklas. I sko-
lans lönekriterier betonas vikten av att arbetstagaren bidrar till arbets-
modeller och förhållningssätt som främjar elevens lärande och utveckling.

Vilken betydelse kan då det ovan relaterade få för elevernas resultat? En
samsyn runt exempelvis skrivandet, som kan leda till den kvalitativa ut-
veckling som betonas i Lpo 94, försvåras på Centralskolan genom att allt-
för litet utrymme ges åt pedagogiska frågor, då arbetslagen ägnar större
delen av tiden åt elevvårdsärenden. Detta förhållande kan även påverka
lärarnas möjligheter att uppfylla lönekriterierna, d.v.s. att utveckla pedago-
giken så att elevers lärande främjas.

Lärarnas professionella aktiviteter

Lärarnas professionella aktiviteter i och utanför skolan är av vikt för en
skolas utveckling; det gäller att på olika sätt stärka yrkeskompetensen. På
Centralskolan skall, enligt Vanja och Peter, varje lärare ange önskemål om
kompetensutveckling, men sedan är det lärarens ansvar att realisera dem,
t.ex. att följa kurser, och avsätta tid för dem. ”Det är ingenting som kom-
mer gratis från skolledningen”, säger Vanja. Peter anser att lärarna behöver
uppmuntras till att vidareutveckla sig professionellt, men att de själva får ta
initiativ till kompetensutveckling menar han är positivt. På skolan finns en
fortbildningsgrupp, i vilken varje arbetslag är representerat, som ansvarar
för kompetensutvecklingsdagarna under vecka 44. Gruppen ger inga för-
slag om vad fortbildningen i övrigt skall innehålla, dock är en treårig kom-
petensutveckling om skolans värdegrund gemensam för alla. Rektor ger i
stort samma bild av villkoren för kompetensutveckling. Cirka en och en
halv timme per vecka ägnar lärarna åt reflektion i grupper. Exempel på
teman att reflektera kring är hedersrelaterat våld och kvinno- och mans-
ideal bland eleverna. Peter anser att om skolledningen menade allvar med
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lärarnas professionella utveckling borde de också få tid att göra detta. Var-
ken Vanja eller Peter är medlem i något ämnesrelaterat nätverk eller någon
ämnesförening, exempelvis Svensklärarföreningen. Båda har olika förtro-
endeuppdrag inom skolan. Peter är även politiskt aktiv och får därigenom
insyn i skolpolitiska frågor.

Arbetslaget, som kan sägas utgöra en form av tvärvetenskapligt nätverk,
har ingen av skolledningen utsedd ledare, men frivilligt tar en i gruppen på
sig ansvaret för t.ex. schemaläggning och kontakt med skolledningen. Denna
organisation fungerade mindre väl inledningsvis, och mötena blev
ostrukturerade och meningslösa, enligt Vanja och Peter. Så småningom har
ett konstruktivt samarbete inletts som kan resultera i tvärvetenskapliga pro-
jekt, där t.ex. svenska, samhällsorienterande ämnen och matematik samar-
betar.

En annan professionell aktivitet i skolan är ämneskonferenser, som dock
sällan äger rum. Tider för ämneskonferenser angavs tidigare i planeringen
för terminen, men så är inte längre fallet. Ingen ämnesansvarig i svenska
finns utan alla svensklärare skall vara ansvariga, vilket medfört att ingen
har det övergripande ansvaret. En annan orsak till att inga ämnes-
konferenser äger rum tror båda lärarna är att arbetslagsarbetet är så krä-
vande att ingen tid återstår för det ämnesmässiga arbetet. Ämnesgruppen
träffas dock inför bokbeställningar, och lärarna har även skapat en depå
för ämnets böcker som tidigare placerades i olika klassrum. Det samarbete
som trots allt äger rum gäller exempelvis tänkbara lektionsupplägg och
erfarenhetsutbyte och har sin grund i de personliga kontakter som etable-
ras, inte i en given organisation. I arbetslaget är Vanja ensam lärare i svenska,
och därmed äger där inga utvecklande ämnesinriktade diskussioner rum.
Revideringen av den gamla kursplanen skedde utifrån av svensklärarna
upplevda behov och inte på skolledningens initiativ. Vanja och Peter  menar
att skolledningen förväntar sig att det pedagogiska arbetet skall fungera
men att den inte följer upp vad som sker. Rektor känner till att konfliktsi-
tuationer ibland uppstår mellan arbetslagsarbete och ämnen, men han an-
ser att de inte är accentuerade på Centralskolan.

Vikten av utveckling av lärarnas professionella aktiviteter betonas även i
Lpo 94:15: ”Alla som verkar i skolan skall verka för att utveckla kontakter
med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför
skolan som kan berika den som en lärande miljö”. Rektor har ett särskilt
ansvar för att ”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att
de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter” (Lpo 94:17). Den
kommunala skolplanen speglar samma synsätt, och där anges även att
kompetenser och kunskaper från andra verksamheter skall tas tillvara. I
kommunens personalpolitiska dokument sägs att medarbetare skall ta ett
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aktivt ansvar för att utveckla såväl verksamheten som sig själv och ges
möjlighet till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Cheferna
bör stimulera nytänkande. I visionen för Centralskolan sägs att lärarna skall
bedriva forskning om pedagogiska och didaktiska frågor. Detta skall kunna
genomföras genom att skolan satsar på medarbetare som vill förändra och
utveckla skolan men också genom att regelbundna konferenser om pedago-
giska och didaktiska frågor planeras in. De kommunala lönekriterierna
omfattar bl.a. de ovan angivna aspekterna. I Centralskolans lönekriterier
anges att vikt fästs vid om arbetstagaren stärker sin kompetens, tar ansvar
för sin egen kompetensutveckling och deltar i pedagogiskt utvecklingsarbete.

Synen i styrdokumenten på vad som är vitalt för lärarnas professionella
utveckling överensstämmer i stort med Langers forskningsresultat. På
Centralskolan skall med undantag av kompetensutvecklingen om värde-
grundsfrågor och reflektionsgrupperna lärarna själva ansvara för sin
kompetensutveckling, något som även anges i Centralskolans lönekriterier.
I Lpo 94 läggs dock ansvaret för detta på rektor. Arbetslaget utgör det vik-
tiga nätverket inom skolan vilket givetvis stärker det tvärvetenskapliga sam-
arbetet. Inom svenskämnet saknas dock nätverk, även om svensklärarna då
och då informellt hinner utbyta erfarenheter. Den bild som tonar fram visar
att det för de ämnesdidaktiska frågorna till stor del saknas forum, vilket
kan leda till stagnation i stället för utveckling och tvinga lärarna att lita till
”beprövade” idéer i undervisningen. Det är rimligt att anta att traditionella
ämnesperspektiv i förlängningen även kan leda till svårigheter att utveckla
innehållet i arbetslagsarbetet. I det personalpolitiska dokumentet sägs att
de anställda skall ges möjlighet till kompetensutveckling med utgångspunkt
i verksamhetens behov. Frågan blir då om rektor har möjlighet att bedöma
dessa behov om stora delar av bedömningen lämnas till lärarna och rektor
inte heller håller kontakt med det pedagogiska arbetet.

Inflytande

Både Vanja och Peter menar att de har inflytande, att de har frihet att utfor-
ma sin undervisning och påverka sin arbetstid. Om de har förslag till för-
bättringar känner de att skolledningen lyssnar, men när det gäller elevfrå-
gor vidtar kanske inte skolledningen alltid de åtgärder de skulle önska. De
anser sig ha en bra relation till rektor, och Peter säger att skolledningen
även lyssnar till de fackliga organisationernas syn på olika frågor.

Under olika rubriker i Lpo 94, t.ex. under rubrikerna ”Grundläggande
värden” och ”Elevernas ansvar och inflytande” betonas den demokratiska
värdegrunden. Under rubriken ”Rättigheter och skyldigheter” sägs: ”Det
är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande
demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska
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arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet.
Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar” (Lpo 94:5). I
kommunens skolplan anges att såväl elever som föräldrar skall ges möjlig-
heter till delaktighet och inflytande och att eleverna skall kunna påverka
och ta ansvar för sin arbetssituation och sitt lärande. Liknande tankar fram-
förs även i kommunens personalpolitiska dokument och i Centralskolans
skolplan. Däremot sägs där inget om personalens möjligheter till inflytande.
Det nämns inte heller i vare sig de kommunala eller de lokala lönekriterierna.

Styrdokumenten behandlar således främst elevernas möjligheter till in-
flytande även om skolans värdegrund gäller alla som verkar inom skolan.
Vanja och Peter menar att de har visst inflytande och blir lyssnade på av
skolledningen men, som framgått av kapitel 5 och 6, tycks däremot Vanjas
och Peters elever ha begränsade möjligheter att påverka sitt arbete. Detta
inverkar sannolikt även på elevernas vilja att ta det personliga ansvar som
Lpo 94 nämner.

Yrkesstolthet

Vanja känner yrkesstolthet men upplever att hon också ofta får försvara sitt
yrkesval inför andra människor. ”Samtidigt tycker jag mycket om mitt jobb,
det gör jag i grund och botten, men jag tycker att det tråkiga och tunga
börjar bli mer så att glädjeämnena blir färre”, säger Vanja. Det tunga är de
många elevvårdsärendena och föräldrar som inte engagerar sig. ”Men jag
känner när jag funderar på vad jag skulle göra annars, så ser jag att jag trivs
med mitt jobb, det är fritt, jag vill jobba med människor, jag skulle inte
klara av att sitta framför en dator”, anser Vanja. Yrkesstolthet känner Peter
när han får höra positiva saker om sig själv och sin egen undervisning från
elever. Stolt blir han också då han ser elever utvecklas till harmoniska indi-
vider, säger han. Lärarnas yrkesstolthet och hängivenhet i yrket nämns inte
i läroplanen, och bland de kommunala och lokala styrdokumenten nämns
den endast i det kommunala personalpolitiska dokumentet. Där sägs att
medarbetarna skall bidra till att skapa arbetsglädje, trivsel och yrkesstolt-
het.

Vanja uttrycker att hon känner ett utifrån kommande ifrågasättande av
hennes yrke, vilket givetvis kan påverka hennes egen uppfattning om arbe-
tet. Peter nämner elevernas uppskattning som grund för sin yrkesstolthet.
Även om förväntningar på lärarnas hängivenhet inte uttrycks explicit i styr-
dokumenten kanske man kan uppfatta det som ett implicit antagande – en
grund för att kunna uppfylla de krav som där ställs. Lärarnas inflytande
över sitt arbete kan fungera som stöd för yrkesstoltheten, d.v.s. skol-
ledningen behandlar dem som professionella, medan de små möjligheterna
till kompetensutveckling möjligen leder i motsatt riktning. Vanjas upple-
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velse av att elevvårdsarbetet blivit tyngre, att hon har blivit extramamma
mer än pedagog, kan även det påverka yrkesstoltheten. Peter uttrycker inte
samma upplevelse. Givetvis kan detta vara utslag av subjektiv art, men det
kan även ha institutionella förklaringar i form av grunden för klassindel-
ning exempelvis.

Omsorg

Uppmuntran kommer sällan från skolledningen, men Vanja upplever att
hon kan få stöd från rektor. Omsorg och förståelse kan hon även få från sin
familj då flera av familjemedlemmarna är lärare. Peter å sin sida anser att
han får uppmuntran främst från eleverna och kollegerna men även i någon
mån från skolledningen. Stöd finner Vanja och Peter också hos vissa kolle-
ger, som de även umgås med privat. Vanja upplever att Centralskolan på
senare tid blivit alltmer uppdelad i olika grupperingar, vilket påverkat vi-
känslan och lett till att var och en sköter sitt i högre grad än tidigare. Mycket
ansvar läggs på individen, säger Vanja. Peter anser att skolledningen är osyn-
lig ”på gott och ont”, något som påverkar Peters förtroendeuppdrag genom
att kollegerna bedömer att arbetslagen ibland får hantera problem de anser
är skolledningens ansvar. Många lärare känner sig också förfördelade genom
att ett av arbetslagen tillåtits skapa en verksamhet som blivit en skola i
skolan och därvid även utvecklats pedagogiskt. Peter har många gånger
informerat skolledningen om hur personalen upplever denna situation men
har fått otydliga besked som svar. De olika arbetslagens speciella sätt att
arbeta medför en tät sammanhållning inåt, enligt Vanja. Detta märks även
i andra sammanhang, t.ex. vid fester då lagen väljer att sitta tillsammans. I
personalrummet försöker lärarna dock umgås även utanför arbetslaget.
Några principer för hur t.ex. nyanställda skall tas omhand eller för hur
personalen skall uppmärksammas finns inte, och detta medför att arbets-
lagen kanske får ta ett större och vidare ansvar än vad som är tänkt, tror
Vanja. Skolledningen visar dock lärarna förtroende då de får disponera för-
troendearbetstiden på det sätt och på den plats de finner lämpligast. Den
frihet det medför är viktig, menar Vanja.

I Lpo 94 finns flera formuleringar som berör omsorgen, t.ex. att ingen
skall behöva utsättas för mobbning och att undervisningen skall anpassas
till varje elevs förutsättningar och behov. ”Eleven skall i skolan möta respekt
för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lpo 94:7).
Liknande tankar ges även i de kommunala styrdokumenten, liksom i
Centralskolans. De flesta formuleringar berör främst eleverna, men i
Centralskolans vision sägs att denna skola skall vara en plats ”där alla är
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trygga, trivs och bemöts med respekt”, vilket i min tolkning även inklude-
rar personalen.

Omsorgen om eleverna blir tydlig i arbetslagens verksamhet då en stor
del av mötena ägnas åt elevernas arbetssituation. Lärarna själva tycks främst
känna tillhörighet i arbetslagen, vilket, som Vanja påpekar, lett till gruppe-
ringar i skolan. Detta främjar inte utvecklingen av en gemensam syn på
skolans verksamhet. Att ett av arbetslagen har hunnit längre i sin pedago-
giska utveckling, borde, enligt Peter, leda till att skolledningen agerade. På
vilket sätt detta skulle ske klargör han inte. Det borde vara möjligt även för
övriga arbetslag att utvecklas. Denna aspekt kan rimligtvis kopplas sam-
man med frågan om kompetensutveckling.

Respekt för lärande

Vanja upplever att hon som en läsande person är en god förebild för elever-
na. I främst år 9 är eleverna intresserade av nyutkommen och läsvärd litte-
ratur, och de vill gärna höra Vanjas synpunkter. Utöver hennes egna reflek-
tioner hjälper före detta elever henne att förstå sin egen pedagogiska verk-
samhet. De kommer ofta och hälsar på när de börjat på gymnasiet och talar
då om vilka kunskaper från grundskolan de haft nytta av. Denna återkopp-
ling är värdefull, säger Vanja. Hon efterlyser dock mera tid för att reflekte-
ra och ställa frågor kring målen för undervisningen. Peter påpekar att han
under sin lärarutbildning kom i kontakt med didaktisk forskning som på-
verkat hans syn på skrivande, t.ex. att elever skall reflektera och våga stå
för sina tankar, och som även medfört att han, liksom Vanja, förändrar och
utvecklar sin undervisning.

I Lpo 94 berörs på olika sätt det livslånga lärandet. Exempelvis anges att
eleverna i skolan bör lära sig metoder att tillägna sig och använda ny kun-
skap så att de kan orientera sig i en komplex verklighet och att de skall
utveckla nyfikenhet och lust att lära. I de kommunala dokumenten berörs
inte denna aspekt, medan den indirekt uttrycks i Centralskolans vision: att
utveckla en skola där lärare och elever arbetar i en lärande organisation.

Även denna aspekt kan kopplas till lärarnas möjlighet till kompetens-
utveckling. Bortsett från lärarnas läsning av litteratur, förmedlas sällan un-
der de lektioner jag besökt inställningen att lärandet är livslångt. Som jag
berört i främst kapitel 5 visar dock eleverna stort intresse för lärarnas tan-
kar. Peter berättade en gång om sin dröm om att bli författare, vilket föran-
ledde många engagerade frågor från elevernas sida. Möjligen förmedlade
Vanja och Peter sitt intresse för att fortbilda sig mera indirekt, t.ex. genom
att vilja delta i mitt projekt. Bristen på nätverk utanför arbetslagen medför
svårigheter att hålla sig à jour med vilka kurser och konferenser som ges.
Medlemskap i t.ex. Svensklärarföreningen skulle kunna ge information om
ny forskning och kompetensutveckling.
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De ovan relaterade sex aspekterna berör således dels Centralskolans kul-
tur, dels dess aktörsberedskap – skolan som lärande organisation, som är
nära förknippad med kulturen. En skolas kultur är alltid komplex, och för
att få kunskap om den är studium av lärarnas kåranda och professionalism
nödvändig. Därför återkommer jag till bilden av Centralskolans kultur i
avsnitt 7.3 om lärarnas professionalism, vilken knyter samman skolan som
institution och organisation. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att
riktlinjerna i styrinstrumenten på olika nivåer inte alltid harmonierar med
Centralskolans organisation eller Vanjas och Peters undervisning. Framför
allt blir detta tydligt när det gäller lärarnas professionella utveckling. I
Centralskolans vision sägs att lärarna skall bedriva forskning om pedago-
giska och didaktiska frågor och att man vill satsa på medarbetare som vill
utveckla skolan. Samtidigt ges i praktiken litet utrymme för kompetens-
utveckling, och rektor tycks överlåta en stor del av det pedagogiska ansva-
ret på lärarna. Ett av arbetslagen har utvecklat sin verksamhet, men det
verkar inte ha stöd av den på skolan rådande kulturen, då personalen ifråga-
sätter den. En väsentlig fråga att ställa är huruvida Vanja och Peter ges de
organisatoriska förutsättningar som behövs för att de skall ha möjlighet att
utveckla och fördjupa sin undervisning.

7.2 Undervisningen i ett institutionsperspektiv
En viktig del av skolans institutionella innehåll är de pedagogiska arven,
d.v.s. de historiska och samhälleliga sammanhangen. I såväl Vanjas som
Peters undervisning var den reglerande diskursen ständigt närvarande. Den-
na diskurs kan relateras till det pedagogiska arv som berör skolans fostran-
de roll. Även det tidsperspektiv som genomslaget av taylorismens och ford-
ismens syn innebar, och som bl.a. fick till följd att arbetsdagen skildes från
det övriga sociala livet och att arbetet kunde splittras i fragment, är en del
av de pedagogiska arven. För skolan betyder det att dess verksamhet i viss
mån avskiljs från det utanförliggande samhället. Det blir då också möjligt
att tilldela eleverna skrivuppgifter som inte är gångbara utanför skolans
värld, det s.k. skolskrivandet. Öva-kulturen utgör ytterligare en del i denna
bild; ämnet svenska kan uppstyckas i delar som var och en för sig blir före-
mål för elevers träning men, som åtminstone vissa elever inte kan samman-
koppla till en helhet. Jag har även kunnat konstatera att svenska som fär-
dighetsämne och den katalogartade undervisningen är dominerande i båda
klasserna. Detta påverkar elevernas resultat, som således inte endast har sin
grund i elevens eller lärarens individuella förmåga, utan även i de historiska
perspektiven.

Tidsaspekten är på olika sätt ofta i fokus i undervisningen. Att tidsper-
spektivet är levande för eleverna blir tydligt i deras ofta ställda frågor och
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kommentarer, exempelvis: ”Hur lång tid får vi på oss? När ska vi lämna in?
Hur lång tid är det kvar? Jag hinner inte. Jag ligger efter. Man måste hålla
samma tempo som kompisarna.” Lektionsindelningen i sextiominuterspass
upplevs som splittrande. I timplanerna blir ämnena sönderstyckade och
möjliga att dela upp i sekvenser. Då eleverna får en uppgift tilldelas de ett
visst mått av tid. Undervisningsmålet att skriva en text kopplas till lineär
tid, d.v.s. ett antal lektioner. Eleverna behöver en viss ”verksamhetstid”,
olika lång för olika elever, som inte alltid överensstämmer med den lineära
tiden. För eleverna innebär detta en konfliktsituation, något som ofta blivit
tydligt i samband med de tre elevernas skrivande. Viktoria skrev fort efter-
som hon missat ett par lektioner. Pontus ville inte gärna arbeta i grupp, då
han upplevde att han arbetade för långsamt. Även den ofta ställda frågan
hur lång en text skulle vara kan kopplas till tidsbegreppet. Det var inte
tydligt för eleverna om den tilldelade tiden förutsatte en viss längd på tex-
ten. En lösning på konflikten mellan verksamhetstid och lineär tid används
ibland i skolan, nämligen genom någon form av beting, ”om två veckor
skall ni lämna in er skrivna text”. Eleven kan då i större utsträckning själv
skapa sin tid, men det förutsätter att eleven har självdisciplin och planerings-
förmåga, något inte alla elever besitter. Tiden på den institutionella nivån,
den föreskrivna tiden, gäller t.ex. mål att uppnå efter en viss årskurs. Dock
kanske denna tid inte är omedelbart synlig för eleven i samband med de
uppgifter han eller hon förväntas utföra. Men också med denna nivå kan
eleven komma i konflikt. Alla elever kanske inte når målen som skall upp-
nås i slutet av t.ex. nionde skolåret, därför att de behöver ytterligare tid för
att uppnå den kunskapsnivå som förutsätts. I fokus för de tre tidsnivåerna
– verksamhetstiden, den lineära tiden och den föreskrivna tiden – finns lä-
raren som utifrån den lineära tiden har att ta hänsyn till såväl elevens verk-
samhetstid som den institutionellt föreskrivna tiden. Den föreskrivna tiden
i form av nationell timplan eller den av läraren utmätta tiden för en skriv-
uppgift blir en form av temporal kontroll som kan få till följd att vissa
elever exkluderas. Trots den decentralisering som ägde rum på 1990-talet
utsätts skolan för en latent styrning som blir synlig i timplanerna (Sundberg
2005). Här blir den del av de pedagogiska arven som berör skolans sorte-
rande och differentierande funktion tydlig.

För förståelse av innehållet i skolan som institution är den dolda och den
synliga läroplanen en viktig aspekt. I den dolda läroplanen får det pedago-
giska arv som berör elevens lydnad och underkastelse ett uttryck. Härvid är
fördelningen av talutrymme mellan lärare och elever väsentligt. I den van-
liga klassen gavs eleverna under mina observerade lektioner litet tal-
utrymme, medan de i profilklassen åtminstone i inledningen av lektioner
tilldelades det i högre utsträckning. Begreppet katalogartad undervisning
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omfattar såväl uppgifternas art, innehåll och koppling till andra uppgifter
som sättet att ställa frågor. Sällan anknöt samtalen till elevernas verklighet,
och frågorna öppnade inte för reflekterande och fördjupande samtal.
Kommunikationen stannade ofta på ytnivån. Elevernas arbete skedde till
stora delar individuellt, ibland trots att lärarna uppmanat eleverna att hjälpa
varandra. Även om undervisningen i vissa delar skulle kunna betecknas
som dialogisk präglades den ofta av närmast det motsatta. Eleverna oppo-
nerade sig sällan mot läraren. I denna beskrivning framträder således den
dolda läroplanen. Einarsson & Hultman (1984) nämner sex punkter som
utmärker den:

• Kravet att arbeta individuellt

• Kravet att vara uppmärksam

• Kravet att kunna vänta

• Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt

• Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter

• Kravet att underordna sig lärarnas auktoritet
(Einarsson & Hultman 1984:230)

I den undervisning jag beskrivit i kapitel 5 och 6 är dessa krav tydliga och
tar sig uttryck i användningen av det reglerande registret. ”Kravet att un-
dertrycka sina egna erfarenheter” ter sig dock tudelat för eleverna. I skri-
vandet förväntas de använda sina egna erfarenheter, t.ex. då de berättar,
och t.o.m. sitt familjeliv som i Boken om mig, medan deras erfarenheter
inte betraktas som en tillgång i undervisningen i övrigt. Jag menar att även
ovanstående aspekter kan förklaras genom taylorismens och fordismens syn
på tid som leder till ett maktförhållande i klassrummet. Läraren står ensam
för ”det konceptuella”, medan eleverna blir ”de verkställande”, d.v.s. de
skall endast utföra det läraren uppmanar dem att göra. Fördelningen av
talutrymmet kan även ses i ljuset av detta; läraren avgör vem som skall tala,
vad som är tillåtet att uttrycka och när.

De flesta av de faktorer som berörts i avsnitt 6.1.7 och 6.2.7 kan således
förklaras utifrån ett institutionsperspektiv. En tolkning av denna institutionellt
betingade förklaring är att lärare och elever därmed inte har möjligheter att
påverka utvecklingen då institutioner är svåra att förändra. När skolan de-
centraliserades fick lärarna dock ett utvidgat ansvar och en breddad roll
och blev ”de konceptuella”. Detta skulle kunna leda till att lärarna börjar
utnyttja den större frihet det förändrade styrsystemet medfört och därvid
bidra till skolutveckling.
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7.3 Lärarnas professionalism
Lärares professionalism har en viktig roll då den knyter ihop skolan som
institution, d.v.s. skolans historiskt betingade yrkesnormer, med skolan som
organisation, d.v.s. de på Centralskolan rådande yrkesnormerna (Berg
1995:18). Lärarna blir med detta synsätt skolans nav. Med utgångspunkt i
begreppen autonomi, yrkesethos och kunskapsbas belyser jag nedan Vanjas
och Peters professionalism.

Vanja och Peter är vanligen ensamarbetande i sina klassrum och i sina
ämnen. De ämneskontakter de har sker spontant, medan de i arbetslagen
har ett kontinuerligt samarbete, dock oftast av elevvårdande karaktär. Nå-
got planerat genomgripande samarbete inom ämnet svenska tycks inte fin-
nas. Vanja och Peter samarbetar således med andra lärare i ett avseende,
arbetslaget, men inte i ett annat, ämnet. Båda lärarna har ett starkt fäste i
sina ämnen, men de vill gärna ha ett utvidgat och ämnesövergripande sam-
arbete.

Inte i någon av mina kontakter med Vanja och Peter har jag hört dem
uttrycka något motstånd mot förändringar. Splittringen i skolans vardag
kräver ett stort mått av flexibilitet av dem, men ingen av dem uttrycker
något motstånd mot detta. Trots denna inställning bedrivs undervisningen i
tämligen traditionella spår. Både Vanja och Peter planerar i det korta per-
spektivet även om Peter har en tankekarta att utgå från, som kan medföra
längre perspektiv. Materialtillgång, kollegers erfarenheter eller läroböckernas
förslag får därmed stor betydelse för vad som tas upp. Detta är också en av
orsakerna till att svenska som färdighetsämne och den katalogartade under-
visningen är dominerande.

Vanjas och Peters deltagande i arbetslagsarbetet, i skolans kompetens-
utveckling om värdegrunden, i reflektionsgrupperna och arbetet med olika
förtroendeuppdrag i skolan vidgar deras professionalitet. Då de valde att
delta i mitt projekt gjorde de det för att de ville utvecklas professionellt och,
som jag uppfattar det, inom ämnet svenska. Deras möjligheter i övrigt till
kompetensutveckling inom ämnet är, som jag tidigare konstaterat, begrän-
sade.

Den bild av Vanjas och Peters professionalism som framtonar kan sam-
manfattas som i tabell 16 nedan. Då det inte finns några stora skillnader i
deras syn på undervisning och lärarroll behandlar jag dem här tillsammans.
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tabell 16. Vanjas och Peters professionalism

Vanjas och Peters professionalism

Autonomi Ensamarbetande i klassrum och i ämnen

Spontana ämneskontakter

Kontinuerligt samarbete om eleverna i arbetslagen

Yrkesethos Flexibilitet

Nuorientering

Konservatism i undervisningen

Färdighetsämnet svenska

Katalogartad undervisning till övervägande del

Kunskapsbas Bas i ämnena men önskar ämnesövergripande samarbete

Värdegrundsarbete

Arbetslagsarbete

(Källa: Egen bearbetning av Berg 1995:12, tabell 1:2)

En tolkning av tabell 16 är att den traditionella ämneslärarrollen modifie-
rats. Vanjas och Peters arbete präglas till viss del av det ensamma klassrums-
arbetet men också av den utvidgade lärarroll som den mål- och resultat-
styrda skolan kräver. Ytterligare en tolkning är att ensamarbetet, konserva-
tismen och nuorienteringen, d.v.s. den begränsade professionalismen, främst
gäller ämnessynen och undervisningen i ämnet, medan den utvidgade pro-
fessionalismen däremot präglar övriga delar av lärararbetet.

Ett annat tecken på en förändrad lärarroll kan skönjas i synen på styr-
källor. Vanja och Peter nämner att traditioner, kollegers idéer och läro-
böckernas planeringar och övningar påverkar deras undervisning, men de
anger att även olika styrdokument, lokala eller nationella, har inverkan.
Berg (1995:142) kategoriserar lärares upplevelser av dominerande styrkällor
för den egna undervisningen i tre grupper: lärarnas domäner, skolorgani-
sationens domäner, statens domäner. Till gruppen ”lärarnas domäner” kan
hänföras t.ex. läromedel, egna initiativ och idéer samt elevgruppens sam-
mansättning. Gruppen ”skolorganisationens domäner” innebär konferens-
beslut, direktiv från skolledarna, på skolan utformade regler och arbetslagets
initiativ etc.. ”Statens domäner” omfattar den statliga styrningen av skolan
såsom den tar sig uttryck i läroplan, tim- och kursplaner. I mitt material
framstår ”lärarnas domäner” som starkt styrande men även ”skol-
organisationens domäner”, framför allt genom arbetslagens ställning. I
Bergs undersökning var ”lärarnas domäner” den starkaste styrkällan, ”sta-
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tens domäner” den näst starkaste och ”skolorganisationens domäner” den
minst styrande. Den mest betydelsefulla styrkällan, ”lärarnas domäner”, är
således den som lärarna kan ha en direkt kontroll över, medan de övriga två
inte i samma grad kan påverkas av den individuella läraren. Bergs under-
sökning gjordes före införandet av ett decentraliserat styrsystem, och det är
intressant att notera att, i motsats till Bergs resultat, styrkällor kopplade till
den egna organisationen i högre grad tycks ha inverkan på Vanjas och Pet-
ers lärarroll än de statliga. Detta kan vara en antydan om att decen-
traliseringen av styrningen av skolan lett till att ”det lokala” fått ett större
inflytande på lärarnas arbete än tidigare.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Vanja och Peter i vissa avseen-
den, t.ex. arbetslagsarbetet och uppdragen, uppvisar drag av en utvidgad
professionalism, medan de i andra, främst i det ämnesinriktade arbetet, i
högre grad har drag av en begränsad professionalism. Möjligen kan denna
beskrivning av två lärare, som står med ena benet i tradition och invanda
mönster och med det andra i förändring och flexibilitet, även ge en antydan
om Centralskolans kultur.

7.4 Diskussion
Mitt material ger mig endast några indikationer om Centralskolans aktörs-
beredskap. I skolans arbetsorganisation som form utgör arbetslaget ett be-
tydelsefullt och ansvarstagande nätverk i vilket elevvårdsfrågor löses, stöd
och uppmuntran finns. Det är dock oklart i vilken mån de elevvårdsfrågor
som behandlas leder till exempelvis en förändrad undervisning, som kanske
bättre skulle främja elevers lärande. Inom arbetslagen tycks finnas ageran-
de som tyder på att de fungerar som lärande organisation. Medlemmarna
börjar ta egna initiativ och utnyttjar en del av det frirum som finns inom de
institutionella ramarna, men som kanske inte är tydligt för dem. De tycks
ha en hög grad av frihet att själva bestämma mötenas innehåll. Det är dock
rimligt att anta att den splittring som Vanja och Peter anser finns mellan de
olika arbetslagen påverkar skolans kultur och även dess aktörsberedskap
negativt. Vanjas och Peters vilja att ifrågasätta sin undervisning, reflektera
kring den och i förlängningen eventuellt förändra den kan även det betrak-
tas som indikationer på att de agerar inom en lärande organisation. Vanjas
och Peters beskrivning av sitt arbete och sin relation till skolledningen anty-
der att det finns ”ett osynlig kontrakt” (Berg 1995:178), d.v.s. att lärarna
på ett självständigt sätt ansvarar för den pedagogiska delen av verksamhe-
ten, medan skolledningen sköter den administrativa sidan. Detta medför
att lärarna också ges förtroende och betraktas som professionella av skol-
ledningen och tilldelas viss frihet.  Samtidigt medför detta kontrakt att rek-
tor får svårigheter att hålla sig à jour med verksamhetens behov.
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I Centralskolans reflektionsgrupper, i kompetensutvecklingen om sko-
lans värdegrund och i arbetslagen finns fora för allmänna pedagogiska frå-
gor, men för ämnesinriktade spörsmål finns inget sådant. Lärarna ingår inte
i någon form av ämnesnätverk utanför skolan, och kompetensutvecklingen
ägnas åt övergripande frågor. Önskemål om eventuell kompetensutveckling
inom ämnet är inte en fråga för skolledningen. Sammanfattningsvis tonar
en bild fram där utvecklingen inom i varje fall svenskämnet inte har någon
framträdande roll.

De flesta av de faktorer Langer (2002) anger som viktiga för skolors
möjligheter att arbeta framgångsrikt berörs i styrdokumenten på såväl
nationell, kommunal som lokal nivå. Den faktor som uppmärksammas
minst gäller lärarnas yrkesstolthet, som tas upp endast i det kommunala
personalpolitiska dokumentet. Den aspekt där styrdokument och verklig-
het skiljer sig tydligt åt gäller lärarnas professionella aktiviteter i och utan-
för skolan och kompetensutveckling. Jag menar att styrdokumentens inten-
tioner i detta avseende inte fått ordentligt genomslag i Centralskolans verk-
samhet och att detta i förlängningen kan få stor inverkan på skolans för-
måga att tillgodose elevers olika behov.

Lärarna utsätts på olika sätt för korstryck. En form av korstryck är nöd-
vändigheten för lärarna att ta hänsyn till såväl elevens verksamhetstid som
den institutionellt föreskrivna tiden. Om Pontus behöver mer verksamhets-
tid än den föreskrivna tiden tillåter leder detta till att han inte når målen.
Skall lärarens lineära tid ta hänsyn till elevens verksamhetstid eller den fö-
reskrivna tiden? Detta är ett återkommande dilemma i skolans verksamhet.
En annan form av korstryck finns i skolan styrsystem. Taylorism och ford-
ism präglar ännu delvis den svenska skolan trots den decentralisering av
skolans styrning som genomfördes för cirka tio år sedan. Att dessa två kol-
liderande synsätt samtidigt finns i skolans verksamhet leder till att främst
lärarna utsätts för ett korstryck (Sundberg 2005). Dagens mål- och resultat-
styrda skola förutsätter att aktörerna agerar rationellt och denna rationali-
tet skall sedan kunna utvärderas och mätas i resultatuppföljningar. Dock
anpassas de nationella målens intentioner till kontextuella och lokala vill-
kor, och den nuvarande målstyrningen av skolan ger stort utrymme för olika
uppfattningar (Sundberg 2005, Tiller 1999). Detta blir synligt i  Vanjas och
Peters divergerande syn på den lokala kursplanen i svenska på Central-
skolan och på betygskriterier och betygsättning. Genom decentraliseringen
förväntas av lärare att de bl.a. skall kunna skriva lokala kursplaner och
betygskriterier, ofta utan någon kompetensutveckling. Detta ger upphov till
osäkerhet som hanteras på olika sätt. Som motverkande kraft vid starka
förändringskrav fungerar ofta beprövade och upplöjda hjulspår (Selghed
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2004, Sundberg 2005). Det blir således naturligt att söka trygghet i skolans
kultur och tradition.

Att skolan befinner sig i en brytningstid blir tydligt även i hanteringen av
det nya betygssystemet. Det är ”uppbyggt på kvaliteter i kunnandet och
med bas i en konstruktivistisk kunskapssyn” (Selghed 2004:199), men i
Skolverkets uppföljningar betraktas betygen som möjliga att översätta i
procentsatser och siffror. Den årliga uppföljningen av kärnämnen tvingar
fram en tidsanvändning som inte ger tid till diskussion om långsiktiga mål.
Här finns återigen en krock mellan modernismens och senmodernismens
syn, mellan ett kvantitativt och ett kvalitativt synsätt, vilket också framgår
av grunderna för Vanjas och Peters betygsättning.

Vanjas och Peters yrkesethos (Berg 1995) är påverkat av skolans tradi-
tioner och kultur. De är båda ämneslärare, vilket av tradition ofta innebär
en enlärarroll. Samtidigt uttrycker båda att de gärna arbetar i arbetslag och
önskar att samarbetet över ämnesgränserna vore mer omfattande. Det
arbetslagsarbete som Vanja och Peter ingår i upptas till stor del av elevvårds-
frågor, medan pedagogiska och didaktiska samtal sällan ryms. Berg (1995)
kunde i sin studie konstatera att detsamma gäller många andra arbetslag.
Ett flertal av de i Bergs undersökning ingående lärarna på det dåvarande
högstadiet ansåg att arbetslagen inte hade någon betydelse för deras var-
dagliga arbete. När de fick besvara frågan vilka uppgifter de uppfattade att
arbetslagen fullgjorde svarade de att 36,1% av arbetslagsarbetet upptas av
elevvårdsarbete, medan exempelvis fortbildning upptar 4%, undervisnings-
planering 6,9% och information från skolledarna 22,9%. Elevvårdsarbetet
är således i Bergs undersökning den viktigaste delen i arbetslagsarbetet, lik-
som i Vanjas och Peters arbetslag. De anser dock, till skillnad från högsta-
dielärarna i Bergs undersökning, att arbetslagen har stor betydelse för deras
arbete. Möjligen kan man här skönja att den historiska skillnaden mellan
den tidigare lärdomsskolan och folkskolan, som Berg beskriver, minskat i
så måtto att ämneslärarens traditionella enlärarroll blivit mera diffus ge-
nom det samarbete som sker i arbetslagen. Även detta förhållande kan vara
ett tecken på att skolan befinner sig i en brytningstid. Berg (2003:221, 237)
hävdar dock att den specialistroll som en ämneslärare innehar kan under-
lätta, eller kanske snarast är en förutsättning för, den grupporganisation
arbetslagen utgör. På Centralskolan är dessa formade enligt en matris-
organisation där varje deltagare bidrar med dels specialistkompetens, dels
en kompetens som är gemensam för samtliga arbetslagsmedlemmar, det som
idag ofta kallas allmän lärarkunskap. Om då specialistkompetensen för-
svagas och domineras av ämnestraditioner i stället för att utvecklas, leder
detta i förlängningen även till att grundvalarna för arbetslagsarbetet under-
mineras.
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I skolan som institution finns många dolda antaganden som påverkar
den dagliga verksamheten. Såväl lärare som elever arbetar inom institutio-
nen skola, och det är inte ovanligt att villkoren där tas så för givna att de
inte uppfattas, och tillsammans återskapar lärare och elever systemet ge-
nom sina handlingar. Genom att utforma undervisningen på ett visst sätt
försöker vi nå de mål som skapats inom verksamhetssystemet skola (jfr
Leontiev 1986). I skenet av detta kan vi således förklara varför eleverna i
mitt material helt tycks acceptera lärarens dominans, utom vid utformningen
av skrivna texter. De har socialiserats in i den kod som oftast är gällande i
skolans värld, vilket följande elevcitat tyder på: ”I skolan är det Peter som
bestämmer.” De pedagogiska arven och den dolda och synliga läroplanen
uttrycks i skolans institutionella värdebaser. Dessa synliggörs i Central-
skolans organisation och realiseras t.ex. i klassindelningen, specialunder-
visningen som äger rum i en speciell sal och splittringen i 60-minuters-
lektioner. Carlgren & Marton (2001) menar även att vad eleverna skall lära
sig ofta är förgivettaget, och det utgör en del av skolans förutsättningar och
antaganden. Undervisningens innehåll är med det synsättet således också
det påverkat av skolan som institution.

I de värdebaser skolan som institution vilar på finns ramar för vad som
betraktas som normalt och en tydlig strävan att inordna även det avvi-
kande. Olikhet uppmärksammas huvudsakligen i syfte att skapa likhet (Hå-
kansson 2004:245). Pontus går till specialundervisningen två gånger i
veckan, en konsekvens dels av den ämnessyn som präglar skrivunder-
visningen (L-G Malmgren 1996), dels av institutionen skola. Pontus förmo-
dade stavningsproblem avviker från skolans normalitet och skall därför övas
separat tillsammans med en speciallärare. Alla elever bedöms efter institu-
tionella normer, vilket får avgörande betydelse för dem. I den undervisning
jag analyserat har samtliga elever gjort samma uppgifter, men resultaten
blev olika eftersom de har olika bakgrunder och olika liv. Vissa av dem
uppfyller inte kraven och faller utanför de normer skolan satt upp. På detta
sätt marginaliserar skolan som institution vissa elever och lever således inte
upp till målen i styrdokumenten.
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8 Slutsatser

Jag har i denna avhandling studerat skrivandet och skrivundervisningen i
grundskolans senare år för att få en djupare förståelse för skolskrivandet.
Till stor del har tidigare forskning fokuserat produkten, d.v.s. de skrivna
texterna, men min ambition har varit att tillföra ytterligare perspektiv till
forskningen om elevers skrivande genom att analysera det komplexa sam-
spelet mellan skrivandets olika kontexter. I de följande avsnitten drar jag
några slutsatser av mina analyser.

8.1 Texten, uppgiften och undervisningen
Gemensamt för samtliga analyserade texter är att de betraktas som texter
som inte är avsedda att användas utanför skolan, och de blir därmed s.k.
skolinterna texter. De är således produkter av den speciella skriv- och situ-
ationskontext som finns i skolans värld. Så måste det inte vara. Dessa tex-
ter kan även ingå i andra skrivmiljöer. Det är viktigt att kunna berätta efter-
som berättelser ofta ingår i andra texter. Uppgiften ”Att skriva ur olika
perspektiv” skulle, som övningarna före själva skrivandet signalerade, kun-
na ingå i t.ex. tidningsdiskurs eller polisrapport. Boken om mig vetter åt
det självbiografiska skrivandet.

 Ytterligare ett gemensamt drag är att den berättande framställnings-
formen är dominerande i grundskolans senare år, medan det diskursiva skri-
vandet inte tycks ha någon plats. Berättandet och uppgifter som Boken om
mig förutsätter att eleven kan finna  stoffet inom sig, i det personliga. Bort-
sett från läsning av artiklar i olika ämnen med tillhörande kontrollfrågor
skrevs inga texter som förutsätter att stoffet måste hämtas utanför elevens
egna personliga erfarenheter. Berge (2005:31) konstaterar att det i norska
examensuppgifter är vanligt att genrer inte anges utan endast att eleven
skall skriva en text där hon/han själv får bedöma vilka krav som ställs.
Likaså påvisar han att uppgifterna ”er med få unntak knyttet til kultur-
kontekster preget av det private og personlige feltet, med sterk jegfokusering
og selvtematisering” (Berge 2005:32). Detta gäller texter skrivna för intim-
sfären men även skönlitterära texter såsom exempelvis berättelser som prö-
var ”beherskelse av forholdsvis prestisjetunge finkulturelle kontekster”
(Berge 2005:35). Texter som tillhör yrkeslivets genrer som rapporter,
resuméer, sammandrag etc. har ingen plats i norska examensuppgifter.
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Denna fokusering på berättande texter uppskattas av eleverna i mitt mate-
rial, liksom, enligt Berges undersökning, av de norska eleverna. Den rikt-
ning av den processorienterade skrivpedagogiken som det expressiva skri-
vandet omfattar har således en stark ställning i skolan. Den innebär att
skribent och mottagare, d.v.s. elev och lärare, får en till synes mer symme-
trisk relation. I realiteten är det dock inte fallet eftersom läraren ger re-
spons, som inte endast behandlar textens kommunikativa funktion utan
även berör andra delar av texten, och också sätter betyg. Berge (2005:189)
konstaterar att alla elever i det undersökta materialet klarar att berätta,
medan det är stora kvalitetsskillnader i hur elever skriver resonerande tex-
ter. En tolkning av dessa resultat är att skolans skrivundervisning i högre
grad bör fokusera skrivandet av diskursiva texter. Om skolan inte gör det
medför det att  många elever inte får den kompetens som är nödvändig för
fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

 Eleverna i min undersökning vittnade om samtalets betydelse inför skri-
vande. Dessa samtal förekom sparsamt, ibland inte alls, ibland i större ut-
sträckning, främst i profilklassen. Den individinriktade synen ”tenk og
skriv” blir därmed dominerande, vilket ställer krav på att eleven på egen
hand klarar att komma igång och fullfölja uppgiften. Genom att samtalet
har en undanskymd plats i båda klasserna får eleverna sällan reagera på
andras röster och inte heller göra sina egna röster hörda. Därmed har inte
heller motsättningar och skilda åsikter tydliggjorts. Vanja uttrycker att hen-
nes elever i den vanliga klassen är så olika att grupparbeten och elevrespons
knappast är genomförbara. I profilklassen är eleverna, enligt Peter, ovilliga
att dela med sig av sina synpunkter med risk att framstå som osäkra.
Eleverna får därmed inte heller använda andras röster i nya sammanhang.
Läraren känner i sin tur inte elevernas röster (Bachtin 1997). De olikheter
som alltid finns i klasser kan således inte utgöra grund för ny kunskap utan
betraktas snarare som hinder, och den potential som språket som medier-
ande redskap innebär i kunskapsutvecklingen tas därmed inte tillvara
(Vygotsky 1978, 1986). När arbete och övrigt samhällsliv skildes åt genom
industrialiseringen skildes också skolan från det omgivande samhället – ett
förhållande som inte minskat. För eleverna innebär detta att deras person-
liga erfarenheter från livet utanför skolan blir ointressanta i undervisnings-
sammanhang, bortsett från att de utgör stoff för elevernas skrivna texter.
Om man däremot betraktar skolan som en plats där man tar tillvara elever-
nas egna frågor och upplevelser kan undervisningens innehåll förändras
och bli mer meningsfullt. Englund (2005:21) skriver om vikten av
deliberativa samtal, där ”var och en själv [får] reflektera över sina synsätt
och antaganden genom att lyssna, överväga och söka argument i förhål-
lande till andra personer”. Han menar också att eleverna även på egen hand
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kan delta i deliberativa samtal. Därigenom sker en förskjutning från synen
på skolan som en plats där elever är objekt för undervisning till en plats där
eleven blir meningssökande subjekt. I mitt material skulle elevresponsen
kunna vara ett forum där eleverna på egen hand för deliberativa samtal om
det aktuella ämnet för undervisningen, deras eget och andras skrivande.

En annan faktor som inverkade på elevtexterna var att eleven också i
själva skrivandet ofta var ensam. Båda lärarna poängterade inför skrivan-
det av några av texterna att de skulle skriva individuellt. I andra fall hann
eleverna inte skriva under lektionstid utan fick skriva färdigt hemma. Ibland
kunde skrivandet ske i par eller i grupp, främst i början av år 7, men huvud-
delen av skrivuppgifterna förutsatte individuellt arbete. Att få arbeta till-
sammans med en bra kompis gav trygghet, sade en elev, medan andra ansåg
att samarbete ledde till stress om kamraterna var snabbare. I båda klas-
serna var läraren närvarande under skrivandet, och samtal skedde ofta
mellan läraren och en elev i taget, således i en tvåstämmig miljö.

Av stor betydelse för elevens utformning av texten är mottagaren. Vem
som är mottagaren tydliggörs inte i uppgifterna, men för eleverna står det
ändå klart – det är läraren. När det gäller Boken om mig är frågan om
vilken som är den egentliga mottagaren oklar. För Viktoria tycks denna
fråga dock inte problematisk; hon tilltalar läraren i en av texterna. Eleverna
i båda klasserna försöker lista ut vad läraren vill ha för att på så sätt för-
säkra sig om att de gör rätt. Mottagaren påverkar både textens komposi-
tion och stil, hävdar Bachtin (1997). Att läraren ensam är mottagaren har
således stor betydelse för elevens utformning av texterna och kan medföra
att eleverna inte ser att texterna skulle kunna vara intressanta utanför sko-
lan. En konsekvens av betoningen på texter med personligt innehåll, där
inte genren eller textens syfte klargörs, blir att eleven får problem med att
avgöra vem som är mottagare av texten och vilken förkunskap mottagaren
kan förutsättas ha om ämnet. Dessa problem var uppenbara i samband
med t.ex. Pontus båda texter och Viktorias Boken om mig.

I flera avseenden äger skrivandet rum i en icke-dialogisk miljö, där elev-
inflytandet är begränsat och eleverna snarast är objekt. Elevens roll blir
uppgiftslösarens, inte den medansvariges, vilket påverkar hans/hennes för-
hållningssätt till skrivandet. I en sådan undervisning bär läraren ensam an-
svaret (Dysthe 1996). Ett dialogiskt klassrum innebär inte att läraren för-
minskar sin ledarroll men däremot att ledarskapet får ett annat innehåll.
Detta innebär också att maktfrågan måste beaktas. Forsberg (2004:98)
menar att varken lärare eller elever har makt utan att den kommer till ut-
tryck ”i mötet mellan dem i förhållande till andra fenomen i skolan som
t.ex. undervisningens innehåll, arbetssätt och motiveringarna för dessa”.
Att se makt som en relation som synliggörs ”i samspel och motspel” beto-
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nar att också eleven är medaktör. Undervisningen är således ett ömsesidigt
samspel. Det som bör uppmärksammas, skriver Forsberg, är att elev-
inflytande inte endast är en klassrumsfråga utan också en fråga som berör
det omgivande samhället. Den kommunikation som eleverna deltar i i sko-
lan präglar också deras texter och förhållningssätt till skrivande. Ett process-
orienterat skrivande bör idealt ske i ett klassrum där ”Læraren deler makt,
autoritet  og dermed også ansvar med elevane”, skriver Hoel (1995:41).

En viktig del i det processorienterade skrivandet är responsen. I det
sociokulturella perspektivet har responsen från adressaterna en vital roll
för talaren eller skrivaren, men om den ges i ett auktoritärt, icke-dialogiskt
klassrum får eleven svårt att förhålla sig till den respons som ges och att
skapa en egen röst (jfr t.ex. Hertzberg 1994, Dysthe 1996, Bergman-Claeson
2003). De två lärarnas respons är helt olika. Vanjas respons ledde till längre
texter om eleverna besvarade hennes innehållsfrågor, medan Peters respons
inte medförde någon förändring eftersom inga krav på bearbetning ställ-
des. Att få respons på sina yttranden, vare sig de är talade eller skrivna, är
vitalt, hävdar Bachtin (1997), men mottagaren kan inte bara förutsättnings-
löst ta emot den utan måste hitta sätt att förhålla sig till den. Viktoria ska-
pade i bachtinsk mening ingen dialog med responsen, vilket medförde att
den inte heller ledde till utveckling av texterna. Det innebär att någon an-
nans röst, lärarens, hörs i texten; den ingår i den kedja av röster som Bachtin
(1997) menar influerar alla texter. Inte heller Patrik och Pontus hittade ett
förhållningssätt till Peters respons. Detta kan bero på att responsen inte var
utvecklad och vägledande och på att eleverna inte alltid förstod vad Peter
avsåg. Först då eleverna själva ”äger” sina texter kan responsen bli ett stöd
i skrivandet (jfr t.ex. Onore 1989). Alla tre eleverna uttrycker sig positivt
om responsen de fått på sina texter, vilket kan tolkas som att den ändå
fungerar som en form av brygga mellan skribent och mottagare (Dysthe
1996). I båda klasserna finns, om än på olika sätt, en begynnande processyn
på skrivandet i vilken responsen ingår, men endast om responsen finns i ett
klassrum präglat av det dialogiska perspektivet kan den bli en värdefull
tillgång i skrivandet. I ett sociokulturellt perspektiv utgör elevernas bidrag
väsentliga delar i undervisningen och tyngdpunkten ligger på process och
kvalitet, inte produkt och kvantitet. Ett dialogiskt klassrum blir således svårt
att genomföra då svenska som färdighetsämne och en katalogartad under-
visning dominerar, och därför får responsen närmast karaktären av ett främ-
mande element. Ett demokratiskt arbetssätt kräver även tid som den tids-
uppfattning som kommer till uttryck i timplanerna knappast medger.

Ofta skall eleverna klara att arbeta med individuella uppgifter utan stöd.
Detta medför att de får svårt att nå sin närmaste utvecklingszon (Vygotsky
1978). För att nå denna zon måste eleven få vägledning av läraren, men
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samtidigt vara subjekt och inneha huvudrollen. Processen är således i fo-
kus, liksom elevens utvecklingspotentialer. I den vanliga klassen ger Vanja
respons på nästan allt eleverna skriver. Det är ett sätt att stödja eleverna,
men det kräver också att responsen förmår fånga upp just de aspekter som
respektive elev behöver få stöd för att utveckla. Det var inte fallet med
responsen på Viktorias andra text. Samtidigt vittnar elever om att respon-
sen är viktig för dem, de uppmärksammas. I profilklassen introducerades
skrivuppgifterna genom att eleverna tillsammans med läraren och varandra
fick genomföra olika uppgifter och därigenom få kunskaper som senare
skulle användas i ett individuellt skrivande. Det hjälper eleverna att utveck-
las, men för att de skall nå sin närmaste utvecklingszon behövs ytterligare
stöd. Peter hade svårigheter att se Patriks utvecklingsnivå och kunde därför
inte leda honom till ett mer avancerat skrivande. Pontus fick samma upp-
gifter som Patrik och i stort samma slags respons, vilket innebar att inte
heller han nådde sin närmaste utvecklingszon.

En slutsats som kan dras är att det individuella perspektivet har stort
fokus i skolan, inte endast på Centralskolan utan, enligt min erfarenhet,
även i många andra skolor. Uppgifterna är centrerade kring det privata,
personliga, arbetet sker oftast individuellt i en miljö där andras röster inte
hörs, eleven skall själv utifrån sina egna tankar och erfarenheter finna ett
innehåll. Individens rätt till utveckling är, enligt Bernstein (2000), en av de
institutionella rättigheter som skolan skall tillgodose. Det paradoxala tycks
vara att skrivundervisningens inriktning mot det individuella, personliga
snarast försvagar möjligheterna att tillvarata denna viktiga rättighet.

8.2 Organisations- och institutionsperspektiv
I detta avsnitt skall jag försöka besvara den tidigare berörda frågan huruvi-
da lärare och elever kan påverka skolan som organisation och institution. I
analyskapitlen har jag kunnat konstatera att såväl lärare som elever intar
olika roller och förhållningssätt. Jag har även kunnat visa att dessa ofta är
institutionellt betingade; både lärare och elever är aktörer i skolans verk-
samhet. I tabell 17 ger jag en översikt över vilka faktorer som kan relateras
till strukturerna respektive aktörerna lärare och elever i skolan som organi-
sation och institution. För att tydliggöra eleven som aktör i institutionen
skola har jag valt att citera eller referera olika utsagor som nämnts i analys-
kapitlen. På Centralskolan finns givetvis även andra aktörer, men fokus i
min undersökning har elever och lärare, varför jag här endast behandlar
dem.
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tabell 17. Översikt över aspekter relaterade till struktur och aktör i Centralsko-
lan som organisation och institution

Organisation Institution

Struktur Klasser Läroplan

Arbetslag Kursplaner

Schema Timplaner

Lektioner Mål

Prov Nationella prov

Betygssystem

Traditioner

Aktör Lärare: Lärare:

Ämneslärare Närvarokontrollör

Arbetslagsmedlem Ansvarig för ordningen

Mentor Ansvarig för elevens utveckling, upp

”Extramamma” muntrare, pådrivare

Elev: Elev:

Elev i en viss klass ett visst år Exempel på frågor och utsagor:

Klasskamrat – Får vi betyg?

– Hur lång tid har vi på oss?

– När ska vi lämna in?

– Hur långt ska det vara?

– Kan jag skriva så här?

– Var ska jag börja?

– Hur ska jag börja?

– Får vi arbeta tillsammans?

– Måste vi göra disposition?

– Jag hinner inte bli färdig.

– Jag måste jobba snabbt.

– Jag jobbar långsammare än de andra.

– Jag hinner inte läsa igenom.

– I skolan bestämmer Peter.

– Det är ju kontroll det handlar om.

– Alla läser dom där böckerna.

– Vill inte delge läraren sina tankar då

han vet att han bedöms.
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Många av elevernas frågor behandlar de problemområden jag berört i ana-
lyskapitlen, exempelvis tid, mängd text, betyg, sanktion och makt. Det är
således eleverna som omedvetet formulerar problem som är institutionellt
betingade. Mitt bestämda intryck är att de sällan ifrågasätter utan i stället
accepterar de förhållanden deras frågor och utsagor i tabell 17 ger uttryck
för. Lärarna å sin sida kan närmast betraktas som navet i verksamheten då
de enligt tabell 17 innehar många roller som är institutionella funktioner.
Svaren på elevernas frågor ryms inom lärarprofessionaliteten, d.v.s. nivå 3 i
Berg (1995), som är den nivå som knyter samman skolan som institution
och organisation. Detta ger lärare stor makt, men om detta är de ofta omed-
vetna.

Svenskämnet påverkas på många sätt. De institutionella riktlinjerna för
bl.a. svenskundervisningen överlämnar ett stort ansvar till den lokala sko-
lan. Hur man hanterar detta ansvar synliggörs i skolans organisatoriska
struktur. I sättet att indela klasser och utforma schemat märks skolans och
ämnets traditioner. Ämnestraditionerna blir också synliga i skolans organi-
sationsstruktur genom det sätt som lektioner och prov utformas på. Vanjas
och Peters undervisning visar många drag av ämnets traditioner, och de
anser själva att traditionen har stor inverkan på deras val av innehåll och
lektionernas utformning. Arbetslagsarbetet påverkar dock svenskämnet i
annan riktning genom att ämnet där får en underordnad roll och mer diffus
kontur.

Utifrån resonemanget i föregående stycken kan vi konstatera att aktö-
rerna lärare och elever med sitt agerande understödjer de institutionella
villkoren, vilket leder till frågan: Innebär detta att lärare och elever därmed
också har möjligheter att inverka på  de organisatoriska och institutionella
villkoren? Danermark m.fl. (2003) skiljer på agenter och aktörer. Agenter
definieras som ”kollektiv som delar samma levnadsförutsättningar”
(Danermark m.fl. 2003:148). Agent är förutsättningen för aktören, d.v.s.
du måste vara agenten lärare för att som aktör i klassrummet inta olika
roller. I skolan finns således olika agenter, men dem jag intresserar mig för
här är agenterna lärare och elever. Vanja upplevde exempelvis sig själv som
förutom lärare och handledare även som  extramamma. Enligt Danermark
m.fl. (2003:152) kan aktörer agera på olika sätt; de är inte bundna till en
viss uppsättning roller. Vanja och Peter är lärare, men som aktörer kan de
vara aktiva rollskapare som bidrar till en rollförändring. Viktoria, Patrik
och Pontus kan som aktörer även de inta olika roller och medverka till
förändring av skolans verksamhet. Danermark m.fl. (2003:135) skriver
också om sociala strukturer: ”Sociala strukturer är alltid den kontext i vil-
ken handlingar och social interaktion försiggår, samtidigt som social inter-
aktion utgör den miljö i vilken strukturerna reproduceras eller transforme-
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ras”. En social struktur villkorar handlingar, men agenten agerar inom dessa
villkor och reproducerar eller transformerar villkoren. I min tolkning inne-
bär detta att i skolan som organisation och institution utför lärare och elever
handlingar. I deras arbete återskapas eller omvandlas strukturerna. Aspek-
ter jag berört i min avhandling såsom uppgifternas roll, tiden för skrivan-
det, responsen, elevernas möjligheter att göra sig hörda, ha inflytande och
därmed ansvar i undervisningssituationen, undervisningsstrategier samt
sammanhangen mellan olika uppgifter är alla institutionellt betingade. Sam-
tidigt är de alla aspekter som aktörerna elever och lärare tillsammans kan
påverka, de kan därmed transformera de sociala strukturerna. Vilka mål de
har för denna transformation kommer ur de existerande sociala strukturer-
na, men de kan tänja gränserna för dem, transformera dem. Med detta
synsätt skulle den tredje institutionella rättighet som skolan, enligt Bern-
stein (2000), skall tillförsäkra eleverna, nämligen rättigheten att delta i kon-
struktionen, upprätthållandet och överförandet av samhällets strukturer,
tillvaratas.

Institutionens ramar finns såväl i våra medvetna handlingar som inom
oss, ”vi lever institutionen”, vilket jag visar bl.a. i tabell 17. Leontievs
verksamhetsteori (1986) behandlar dels den yttre verksamheten, dels män-
niskans inre. Dessa två verksamheter påverkar varandra. Vi bär institutio-
nella normer inom oss, och de är därför individbaserade. Med detta synsätt
blir det tydligt att även individer kan påverka skolan som institution. För
att detta skall ske krävs dock att aktörerna lärare och elever blir medvetna
om de institutionella villkoren så att de kan påverka dem i önskvärd rikt-
ning, i stället för att upprätthålla dem, och också utnyttja det handlingsut-
rymme det decentraliserade styrsystemet innebär. Det är möjligt att detta
handlingsutrymme ser olika ut för Vanja och Peter, trots att de har paral-
lella klasser på samma skola, genom att deras klasser har skilda sociala och
kulturella förutsättningar. Båda klasserna med sina respektive lärare skall
uppnå de mål som anges i läroplan och kursplaner, men det kostar dem
olika mycket arbete. ”Olika grupper [...] har skilda frihetsgrader och de
står inför olika hårda begränsningar när de försöker uppnå samma pro-
jekt” (Danermark m.fl. 2003:147). För att kunna påverka sin situation krävs
att lärare och elever blir medvetna om ”institutionen skola inom dem”.
Danermark m.fl. menar att strukturens respektive agentskapets utveckling
är delar av en och samma process. Mellan dessa finns länkar, det råder en
dualism. Detta öppnar således potentialer för skolutveckling.
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8.3 Några metodologiska reflexioner
Ambitionen med min studie är att ge ny kunskap om skolskrivandet i grund-
skolans senare år. För att uppnå detta syfte har jag använt flera olika meto-
der. Min successiva bearbetning av materialet har tydliggjort att en kombi-
nation av metoder från olika fält varit nödvändig. Jag har utvecklat ett
etnografiskt tillvägagångssätt som medgivit att jag kunnat utnyttja min long-
itudinella studie dels till intensiva tolkningar, dels som bakgrundskunskap.
Det etnografiska arbetet har givit en bred bild av den analyserade skolverk-
samheten. Metoderna har varit i huvudsak kvalitativa. Ibland är de mycket
olikartade, såsom exempelvis intervju och textanalys, men de har givit mig
redskap att göra en nyanserad belysning. Mot bakgrund av tidigare forsk-
ning och de insikter min studie givit mig har jag värderat olika inslag i
undervisningen, vilket tvingat mig att motivera mina ställningstaganden.
Undersökningen tar ett helhetsgrepp på skolskrivandet, vilket är sällsynt
inom skrivforskningen, i syfte att fördjupa förståelsen av det och ge under-
lag för att förändra det.

Den skolverksamhet som beskrivs utgår från eleverna, och jag har därvid
använt elevtexterna för att generera skolans problem. Genom att studera
och analysera skrivundervisningen och elevernas texter har jag kunnat på-
visa komplexa samband mellan olika skrivkontexter, där inte eleverna utan
lärarna såsom skolans nav fokuseras, där inte individerna utan organisato-
riska och institutionella strukturer är i centrum. Genom den systematise-
ring och strukturering av materialet som jag genomfört i de tidigare kapit-
len och genom tolkningarna av resultaten har jag under avhandlingsarbetets
framväxt nått insikten att Viktoria, Patrik och Pontus tillsammans med lä-
rarna är institutionen. Denna insikt utkristalliserades således i analys-
modellen om struktur och aktör och dess ömsesidiga påverkan, för vilken
jag redogjort tidigare i detta kapitel. Analysen vidgar därvid synen på sko-
lans potentialer till utveckling och förändring.

Det är inte möjligt att utifrån Viktorias, Patriks och Pontus skrivande
generalisera resultaten till att omfatta alla elevers skrivande. Däremot me-
nar jag att jag utifrån de resultat jag nått i mina analyser kan generalisera
dem till att gälla svenskundervisningen i grundskolans senare år och även
till att gälla den av korstryck präglade arbetssituationen för lärarna. Med
min förförståelse i form av lång egen skolerfarenhet har jag i undersök-
ningen varit en deltagare i den komplexa och mångfacetterade verksamhet
en skola utgör, men i min roll som forskare har jag distanserat mig genom
systematisering av materialet och genom användning av olika analys-
metoder. I tolkningen av resultaten har dock min förförståelse varit nöd-
vändig. Den har hjälpt mig att se att de resultat jag nått inte gäller Central-
skolan specifikt utan skrivundervisningen i grundskolans senare år gene-
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rellt. Jag har således utgått från det lokala, specifika för att upptäcka det
generella.

Det sociokulturella perspektivet har genomsyrat min avhandling, och
genom det har jag betraktat samspelet mellan individ och kollektiv, mellan
eleven, läraren och skolan. I analyserna av elevtexterna och deras skrivkon-
texter samt av undervisningen i det långa perspektivet kunde jag i kapitel 7,
genom att hämta analysredskap från bl.a. organisationsforskningen, belysa
hur individers tänkande reflekteras i skolan som institution. För analysen
av samverkan mellan struktur och aktör i kapitel 8 hämtades redskap från
samhällsvetenskapen. Också i dessa två kapitel är det sociokulturella per-
spektivet närvarande och fungerar här närmast eklektiskt.

Jag kan således konstatera att det finns ett ömsesidigt och komplicerat
beroende mellan elevernas texter, d.v.s. kommunikativa förlopp på mikro-
nivå, och de ”övergripande målsättningarna med, och funktionerna hos,
verksamhetssystemet skola” (Säljö 2000:209). Sådana komplexa samband
tydliggörs dock inte i den aktuella debatten om betyg tidigare i skolan och
fler nationella prov. Där fokuseras eleverna och deras framgång eller till-
kortakommanden, inte undervisningens innehåll och genomförande eller
skolans strukturer.

8.4 Några konkreta förslag
Min avhandling behandlar skrivundervisningen i grundskolans senare år,
d.v.s. de sista åren i den obligatoriska skolan. När eleverna lämnar skolan
efter år 9 ska de vara rustade att gå vidare i livet, för de flesta till ytterligare
minst tre års studier. Det innebär att denna del av grundskolan har ett stort
ansvar att ge alla elever en bas att stå på och extra stödja elever som under
grundskolans tidigare år haft svårigheter. I denna bas utgör skrivandet en
ytterst viktig del, och min ambition är att de resultat och insikter jag nått i
min avhandling skall leda till ytterligare utveckling av skolans skrivunder-
visning. Jag ger därför här några konkreta pedagogiska förslag.

Det första förslaget gäller elevernas syn på skrivande och undervisning.
Eleverna har under samtliga tre terminer svarat seriöst på mina frågor och
också ofta klart kunnat redogöra för olika faktorer av betydelse för deras
skrivande. Det stora flertalet av de 36 elever som jag intervjuat och vars
texter jag samlat in uttrycker tydligt att de önskar ha inflytande över sina
skrivna texter, att de gärna läser texter om de är engagerande och att de
finner samtal givande. Ingen av dem krävde att undervisningen skulle vara
”rolig” i meningen att den skulle vara lättviktig; tvärtom uttryckte de att
krävande uppgifter var stimulerande därför att de lärde sig något nytt. Inte
alla de elever som ingått i projektet lever under gynnsamma sociala förhål-
landen, men de hade stora förhoppningar på skolan. Min upplevelse är att
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de anpassar sig i högsta grad till de institutionella villkoren då de är i sko-
lan; de vill leva upp till förväntningarna. Ett första förslag är således: Inne-
hållet i undervisningen skall vara meningsfullt, intresseväckande och ge plats
för elevens röst. Det betyder inte att stoffet måste vara lättillgängligt; det
kan hellre vara det motsatta, men det förutsätter att undervisningen stödjer
eleverna så att de kan tillgodogöra sig innehållet.

Många elever tycker om att skriva berättelser. Denna form av skrivande
är dock inte tillräcklig för att eleverna skall nå den skrivkompetens som
vårt moderna samhälle kräver. Ett andra förslag är därför: Eleverna bör
tidigt få skriva inom olika genrer som kräver att de inte endast behandlar
individcentrerade ämnen utan också ämnen som förutsätter kunskaper in-
hämtade från andra källor. Det är därför önskvärt att svensklärare samar-
betar med lärare i andra ämnen så att eleverna där kan finna stoff till sitt
skrivande. Lärarna måste ha genrekunskap för att kunna hjälpa eleverna
att behärska en stort antal genrer som även vetter mot samhället och inte
endast mot individen.

”Respons är svårt att ge”, säger Peter och forskarna håller med honom.
Bland annat resultaten i min avhandling visar på den betydelse responsen
kan ha för eleverna. För att responsen skall bidra till en verklig utveckling
av elevers skrivande måste den hålla hög kvalitet. Mitt tredje förslag är:
Alla lärare, verksamma såväl som blivande, måste få kompetens i respons-
givande och därmed också den viktiga metaspråkskompetensen. Det förut-
sätter dels att verksamma lärare får kompetensutveckling, dels att lärar-
studenter får denna kunskap under sin utbildning.

Lärarnas uppdrag i en decentraliserad skola är mångfacetterat. Den ut-
vidgade lärarrollen kräver många kompetenser, men lärarna har inte fått
verktyg att hantera denna situation professionellt. Skolans omstrukture-
ring påverkar vad som sker i klassrummet, samtidigt som mycket av under-
visningen följer strukturerande och trygghetsskapande traditioner. För att
lärare skall kunna fullgöra sina uppdrag behöver de ha både ämnes-
kunskaper, ämnes- och allmändidaktisk kunskap samt kunskap om skolan
som organisation och institution. I klassrummets undervisning och i
arbetslagen krävs samtliga dessa kompetenser för att givande pedagogiska
samtal skall kunna äga rum och leda till utveckling. Mitt fjärde förslag blir
därför: Lärare behöver kompetensutveckling inom de angivna områdena
men utifrån mina forskningsresultat främst i ämnesdidaktik och om skolan
som organisation och institution.

Rektor har en betydelsefull roll i skolans pedagogiska utveckling. Det är
därför otillfredsställande om det upprättas ”ett osynligt kontrakt” mellan
rektor och lärare i betydelsen att lärarna ansvarar för ”det pedagogiska”
och rektor för det övriga. Mitt femte förslag är: Rektorsutbildningen måste
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ge insikter om de organisatoriska och institutionella villkorens betydelse
för elevers skolframgångar och om rektors stora pedagogiska roll. För re-
dan verksamma rektorer bör finnas kompetensutveckling.

Att utbilda lärare med de kompetenser som jag ovan konstaterat krävs i
dagens skola är en stor uppgift för lärarutbildningen. Mitt sjätte förslag blir
således: Under utbildningen behöver lärarstudenten få goda såväl ämnes-
och ämnesdidaktiska som allmändidaktiska kunskaper samt kunskap om
hur olika faktorer och nivåer i skolans struktur samverkar i och påverkar
undervisningssituationen. Lärarstudenten måste ges möjlighet att utforma
ett förhållningssätt till elever och en ämnesundervisning som bygger på de-
mokratiska värderingar. Ämnesundervisningen bör således omfatta demo-
kratisk fostran i praktiken.
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Summary

This dissertation deals with writing and writing contexts in the latter part
of the Swedish compulsory school, to be more precise, the writing in two
classes during three terms, i.e. for one year and a half. To be able to write
and express ones thoughts in writing is an important capacity in today’s
society. Writing also plays a vital role in pupils’ studying as learning is mainly
a linguistic activity. My study is about the interrelationship between the
individual and the context, between the pupil, the teacher, the instruction
of writing and the school as an organization and institution.

The general aim of this study is to deepen the understanding of school
writing and its conditions in the latter part of the Swedish compulsory
school. By analysing texts written by three pupils, aged 13–15 years, and by
describing, analysing and interpreting writing instruction in the classroom
from the teachers’, the pupils’ and my own perspectives, as well as the
institutional context, I hope to contribute to an increased knowledge of the
conditions of school writing. On the basis of my new insights I will critically
value and come to a conclusion about different aspects of school writing. I
hope to contribute to the scholarly discussion and give new perspectives on
writing as well as to increase the understanding of writing at school among
teachers of Swedish, school leaders, politicians and in teacher training.

My thesis consists of eight chapters. Chapter 2 starts by presenting re-
search within the sociocultural perspective, but it also deals with research
on writing and writing instruction in a short as well as a long perspective
and on organizational and institutional perspectives on teaching. In chapter
3 I describe the empirical material while in chapter 4 I explain the different
methods used to analyse the pupils’ texts and the instructional, organizational
and institutional perspectives. Chapter 5 contains the analyses of two texts
of each of the three pupils, i.e. six texts in all. In chapter 6 I analyse what
kinds of writing tasks the pupils have had during the three terms I have
studied the two classes and in chapter 7 I relate the writing instruction to
organizational and institutional contexts. In the last chapter, chapter 8, I
draw some conclusions from my study.

The sociocultural perspective forms an important theoretical framework
of my study as it emphasizes the significance of different social aspects. The
theories are mainly based on the two Russian researchers Vygotsky and
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Bachtin who both stress the importance of human communication as well
as the connection between cognitive and social aspects and linguistic usage.
A survey of different approaches to writing such as the expressive, cognitive
and process oriented views is given. In school there are various concepts of
the Swedish subject and according to L-G Malmgren (1996) three lines are
discerned: Swedish as a proficiency subject, as a literary education subject
and as an experience-based pedagogic subject. The proficiency subject is
often found in school books of Swedish and emphasizes technical abilities
to read and write. The pupil is expected to transfer isolated abilities to real
communcation situations through abstract transfer. The literary education
subject focuses the literary heritage and the literary education of the pupils.
In Swedish as an experience-based subject the pupils’ own language is used
in real communication and is regarded as functional as well as a tool for the
thinking and building of concepts. The subject has a content in which the
different abilities form a whole. The curriculum of the Swedish subject for
compulsory school does not take a clear stand for any of these three subject
concepts but a teacher who wants to find support for the proficiency subject
will easily find it.

Writing in school is complicated as to genre. Different views on the so
called school genre and its characteristics are presented and the importance
of  teachers’ and pupils’ knowing of different genres is discussed. One pro-
blem is the double role of the teacher who both receives and grades the
pupils’ texts. Another problem is that the genres pupils use are institutionally
developed and therefore not always useful in society outside school.

An overview of international as well as Swedish research on writing
development is given. I also discuss the importance of linguistic interaction
in the classroom and of being a reader as far as writing development is
concerned. According to Smidt (1991b) four aspects are crucial for writing
in school: the introduction of and the formulation of the writing task, the
teacher’s signals of what is important, the ways of working and the teacher’s
response. Research on response makes clear that giving and receiving re-
sponse require a variety of competences of the teachers as well as of the
pupils.

As to writing instruction in the short and long perspectives the research
of Bernstein (2000) forms a background, especially the two different kinds
of pedagogic discourses he argues are always present in the classroom: the
regulating and the instructional discourse. Of great importance to my study
is also the research of Applebee (1996) on instruction leading to knowledge-
in-action or knowledge-out-of-context. He states that the different parts of
the curriculum should be connected to each other in order to support
learning, i.e. knowledge-in-action. For the study of the institutional level
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Langer’s research (2002) on criteria of successful American schools is of
interest. Langer found six characteristics working in concert that marked
effective schools: efforts to improve pupils’ achievement, teachers’
participation in professional communities, teachers’ sense of agency,
commitment to professionalism, caring attitudes and respect for learning.
Research on the impact of the organizational and institutional level on
pupils’ writing and teachers’ writing instruction in which a crucial aspect is
the concept of time, is presented at the end of the chapter. (Chapter 2)

The sources of the study are texts written during Swedish lessons by 36
pupils, aged 13–15, from two classes, one ”ordinary” class, whose teacher
is called Vanja and one ”profile” class, whose teacher is Peter. By ”ordinary”
I mean a class where all the pupils come from the surrounding area and by
”profile” I mean a class whose pupils come from the whole municipality
and who have applied for entrance to this class which has a sports profile.
Other sources of study are observations, interviews with pupils and their
teachers of Swedish, the principal of the school, Centralskolan, a questionnaire
and different school documents. I focus my text analyses on three pupils,
Viktoria from the ”ordinary” class, and Patrik and Pontus from the
”profile” class. (Chapter 3)

The study has an ethnographic approach. Hammersley & Atkinson
(1995) and Holme & Solvang (1997) define ethnography as different forms
of qualitative methods having certain criteria in common, criteria that my
study fulfil. I have developed an ethnographic method suiting my aims.
From my extensive material, collected over a long time, I select three inte-
resting cases/pupils whose texts and writing contexts are studied intensively.
The better part of my material forms important background knowledge to
my analyses of the written texts and their contexts. My intention is not to
describe writing instruction in the latter part of the Swedish compulsory
school in general but through an interesting case show the complexity of
pupils’ writing contexts at different levels.

Three phases of the writing instruction have been observed: the
introduction in which the task is given and motivated and in which the
teacher makes her/his expectations clear, the co-operation/negotiation when
the pupils execute the task individually or in co-operation with other pupils
or with the teacher, and finally the ending in which the pupils show the
results in writing or orally (Christie 2002). Each of the three phases has its
characteristics as to language and activities. The six selected written texts
are analysed as to structure, style and teacher response. In analysing the
style a quantitative study of the texts forms the basis of a qualitative analy-
sis. By categorizing the teachers’ comments I find  what aspects the teachers
choose to emphasize in the pupils writing (Chrystal & Ekvall 1999). To
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make clear to what extent the teaching in the long perspective leads to
knowledge-in-action or to knowledge-out-of-context I categorize instruction
in the long perspective in four groups according to the degree of continuity
and coherence that has been offered the pupils in their studies: catalogues,
collections, thematic and integrated teaching (Applebee 1996).

The pupils’ texts, the tasks and the instruction can also be illuminated in
an organizational and institutional perspective. To that end Berg’s study
(1995) of school cultures has been helpful. On the institutional level the
instructional contents are visible in the pedagogic heritage and in the hidden
and visible curriculum. On the organizational level they can be seen in the
culture of a school and in the school as a learning organization. As a link
between these two levels is the teacher’s professionalism that can be either
restricted or extended. Within the institutional frames there is a free space,
often undiscovered, to use for development but if, or how, this is done
depends on the culture of the school. To analyse the teachers’ work on the
organizational level I also use Langer’s research (2002) on successful schools.
(Chapter 4)

The first part of chapter 5 is about Viktoria and the two texts by her I
have selected for close analysis. Both texts are written in a first and a second,
revised, version. Viktoria is a hard-working and conscientious pupil who
always tries to do her best and who likes writing. The first text analysed is
a description of her classmate Victor. The disposition is additive, following
the items given in the written instruction. This results in some inconsistencies
and it also affects the coherence of the text since none of the themes is
developed and new details are introduced in every new sentence. This makes
the text quite uninteresting and it seems as if Viktoria has carried out a so
called strategic action. She fulfils a task just to please the teacher (Berge
1988).

The second text by Viktoria is The Book about Me, written during four
weeks in the 8th grade. The introduction of the task is very short, the pupils
get written detailed instructions and are supposed to write at least ten
chapters about themselves. One of the chapters should be written by a parent
or a friend and should deal with the pupil’s early childhood. Some chapters
are compulsory such as ”My name”, ”Me and my family”, ”My future”,
some voluntary, for example ”If I was Prime Minister for a day” and ”My
relations to school”. When introducing the task the teacher often uses the
regulating register and there is no room for the pupils to negotiate. The task
raises many questions about the expected length and content of the text, the
time limits and the marks.

The Book about Me can be regarded as an example of autobiographical
or existential writing, a type of text that Viktoria will probably not use
outside school. The disposition is thematic as each chapter has a theme of
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its own. Judging from the contents it seems as if Viktoria has been dependent
on the written instructions. The receiver of The Book about Me is, according
to the teacher, the pupil herself, but Viktoria sees through the ambiguity of
this and cannot refrain from addressing the teacher now and then. As to the
stylistic analysis the most striking difference between version 1 and version
2 is the number of words, which has increased by 69 % in version 2. At the
same time Viktoria has met with new problems and her text has improved
neither on the word nor on the syntactic level after the teacher response and
Viktoria’s revision. In the teacher’s response the communicatively oriented
comments are dominating. The teacher asks many questions on details to
which Viktoria answers by giving more information and thus increases the
number of words but hardly deepens the contents. The linguistically oriented
comments seem not to have helped Viktoria improve neither the structure
nor the style of the text.

The second pupil whose texts I have analysed is Patrik. He is just as
conscientious and hardworking as Viktoria. The first text by Patrik, Robin-
son Crusoe, was written in the beginning of the autumn term in grade 7,
after the class had read the first chapter of the novel Robinson Crusoe. The
instructions of the teacher are very short. After giving the class the first
lines of the second chapter he tells the pupils that they are to write a
continuation of their own. He adds that it is a test and that therefore no co-
operation is allowed. Thus the regulating register is evident. The text Robin-
son Crusoe is an example of narrative writing, a text type that can be
included in other text types and therefore also used outside school. The
analysis of the style indicates that Patrik’s writing in several ways is well
developed. The teacher’s response is short. One comment is about the divi-
sion into paragraphs but it does not give Patrik any concrete help on how to
improve this aspect. Another comment says: ”On the whole your language
is good” but from this Patrik cannot understand what is not good enough.
In the text the teacher has corrected some mistakes without any further
comments.

The second text by Patrik, The Mysterious Man, written a year after
Robinson Crusoe is about two 7-year-old boys whose imagination leads
them into trouble. The instruction started by the teacher going through
direct and indirect speech and some exercises on this grammatical aspect.
After a couple of lessons the pupils start writing a story in which direct and
indirect speech are to be included. As an introduction to the text the pupils
can choose one of nine given lines of direct speech. But before writing the
pupils are required to write an outline, a task which causes a lot of problems
resulting in many pupils having to write the whole story at home as no
more time is given in school. The time aspect is always present, above all in
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numerous questions by the pupils. This text is, like the previous one, a
narrative text. On the whole there are several signs of Patrik using devices
of different kinds to catch the reader’s interest and by this text Patrik shows
that his writing has undergone great development. As to style it is important
to notice the difference between the dialogue parts and the running text. In
the dialogue there are more verbs, fewer nouns, shorter sentences and more
subordinate clauses than in the running text and the style is also less for-
mal. In his response the teacher is somewhat vague and imprecise. He is
positive, but he also writes that Patrik should have given a more detailed
background description and used more narrative parts. From my interviews
with Patrik I noticed that he did not fully understand what the teacher
meant in his response.

The third pupil, Pontus, works seriously. At the beginning of year 7 his
behaviour was rather the opposite but now he says that he finds school
quite interesting as he gets help for his reading and spelling problems. The
first text analysed is also about Robinson Crusoe and it is written in the
same context as Patrik’s text. Pontus’ text is short, written in one paragraph
and in the first person singular, it is chronologically organized  and without
a climax. He just states what happens and uses no evaluations. His story
has an open end and an explanation to this could of course be that Pontus
does not know how to end his story, but it might also be that he thinks that
his story will continue in the following chapter. Still another explanation
could be shortage of time. The style of Pontus’ first text can be characterized
by the use of concrete nouns and ordinary verbs, but above all of long
graphic sentences, all of them containing several syntactic sentences. Pontus
does obviously not know how to build sentences correctly.

The second text by Pontus is called ”To write from different perspectives”.
During six lessons of the autumn term in year 8 the class work first with a
group task about seeing an incident from different perspectives and then
with an individual writing task. The class are supposed to describe a car
accident as shown in a picture and then describe it from the viewpoint of
two eye-witnesses. Before starting to write the pupils have to make the usual
written outline, a task that causes Pontus a lot of trouble. In his text the
description of the characters and of the environment is limited. Unlike the
former text this one is divided into paragraphs but Pontus still has difficulties
with the introduction of new characters, which affects the reader’s under-
standing of the story. The stylistic analysis shows that Pontus’ writing has
developed in many ways during the year between the two texts. The teacher’s
response as to the contents of the text is in the main positive but it does not
point out any sentences or details of special interest, nor does it give Pontus
any specific means of how to improve the text.
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A major result from the analysis of the six texts is the impact of the tasks
on the three pupils’ writing. None of the pupils have had any influence
whatsoever on the tasks and the writing takes place in a classroom
dominated by the regulating register where dialogue and communication
are rare. The teacher being the only receiver of the texts and the vague
response that does not help any of the pupils to develop them, are other
factors influencing the texts. All six texts are examples of school-genres.
(Chapter 5)

The catalogue type of instruction is dominant in both classes which means
that the major part of the instruction does not lead to ”knowledge-in-action”
but to knowledge of isolated facts that the pupils cannot use in their own
writing. In the ordinary class collection and thematic instruction are together
half as usual as catalogue. In the profile class there is more of collection and
above all of thematic types of instruction. In none of the classes is there any
example of integrated instruction.

In the ordinary class the writing has had focus on linguistic and grammar
exercises and on answers to questions on  e.g. books and fairy tales but also
on reflective writing in log-books. The writing has been controlled to a
large extent thus leaving small room for the pupils’ own creativity and
decisions. In the profile class fiction is almost the only text type, and
reflective writing is not represented at all. Peter is of the opinion that
narrative writing ought to be prominent during the last years of compulsory
school and this is a kind of writing that the pupils prefer. Linguistic and
grammar exercises are important, according to the teachers, even if the
pupils do not know how to use those aspects in their own writing. To have
influence on how to formulate a text is of great importance, according to
many pupils, who also find it boring to answer checking-up questions on
books they have read. They cannot find any coherence in their studies. The
Swedish subject taught in both classes is in the main similar to Swedish as a
proficiency subject. In both classes the writing tasks focus the individual
and school internal genres such as existential, reflective and narrative
writing, whereas subjects viewing society outside school are not represented.

As to response it is not possible to see any progression during the three
terms but the same aspects are commented on in most of the texts in both
classes. Vanja’s many detailed and specific response questions on the
contents result in longer but not deeper texts after revision. Peter gives a
more vague written response on the outline of the text, contents and
language which does not help the pupils develop their texts. Unlike Vanja
Peter does not require a revision of the texts. The linguistically oriented
response is about spelling, choice of words and sentence structure. Vanja
finds that the pupils do not take any responsibility of their own; they just
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correct the details she has marked. Peter thinks response is important but
very difficult to give. The pupils find the teacher response positive and
helpful but according to my observations they do not know how to use it to
improve their texts. It is obvious that they do not always understand the
teacher’s intentions. In none of the classes does the response give rise to any
general discussions on writing problems.

One of the factors Vanja finds that influence her professional attitude is
insufficient co-operation with and support from the pupils’ homes. She has
acquired the role of an extra mum instead of being a teacher in the first
place. The culture of the school, its traditions, the school curriculum and
the planning of and co-operation with colleagues are important factors for
the teaching. In both classes the pupils’ opportunities to influence the curri-
culum are limited but they seem to think that it is a natural state of things in
school. Different aspects of time are often mentioned as a problem by the
teachers as well as by the pupils. The teacher’s bases of grading are varying
but the spelling, the various linguistic aspects and the pupils’ imaginative as
well as their co-operative abilities are focused. (Chapter 6)

The work teams are an important part of the school organization of
Centralskolan. They are formed on the basis of a number of teachers teaching
in the same classes but in different subjects. This means that the teachers all
know the pupils. The care of the pupils is an important subject at the
meetings of the work teams but little time is left for pedagogic discussions.
The competence development organized by school is about the fundamen-
tal values of the Swedish school system but if the teachers wish to have
professional development in their subjects or subject didactics they have to
see to it themselves and find time for it. This handling of the teachers’
professional development is in contradiction with the National Curriculum
that gives the head of the school the responsibility for the necessary in-
service training. This is the only point where school documents and reality
clearly differ.

The steering system of the Swedish school has been decentralised since
the middle of the 1990’s which means that the local school has extensive
rights of decision-making. Until then the state regulated in detail the school
activities and the teachers just had to act in accordance with the regulations.
In the decentralised school the staff are decision-makers, based on given
guidelines, as well as actors. This means that the teachers for example have
to interpret national grading criteria and form local ones to be
communicated to pupils and parents. Usually the teachers did not get any
training for this task. For example Vanja and Peter handled the grading
criteria in different ways. When organizations undergo fundamental changes
traditions seem to exercise greater influence on the actors than otherwise
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and this can be an explanation for Vanja’s and Peter’s in several ways
traditional teaching.

Time is an important aspect and Sundberg (2005), for example, shows
how the Taylorism and Fordism concepts of time measurement have
affected, and still affect, school activities in various ways, for example in
the partition between work and spare time. When school is cut off from the
surrounding society it is also natural that a special kind of writing, school
writing, is developed. The conception of time is also evident in the pupils’
questions of what time they are given for a certain task, how long their
texts should be, when they have to hand  in a text etc. Each individual pupil
needs time to write a text, the activity time, but the teacher allocates just a
certain amount of time, the linear time, which might be much shorter than
the time that for example Pontus needs. There is also another time concept,
institutional time, which can be seen in the goals to attain at the end of the
ninth school year. Between these different concepts of time there are conflicts
for the pupils as well as for the teachers. Another aspect of the institutional
view of school is the so called ”hidden curriculum” meaning that the pupils
learn not primarily the subjects but rather to be patient, to wait, to control
onself, to subordinate onself to the teacher’s authority etc. This curriculum
was always present in the classes I met. It could also be seen in the way the
teachers did not let the pupils express their views, i.e. the dialogic classroom
is absent. As to the teachers’ professionalism the results show that the two
teachers have in certain aspects, for example in the work teams, developed
their professionalism, while in the classroom work related to the subject of
Swedish they are traditional. (Chapter 7)

The analysed texts have several common features. They are school gen-
res and the texts are not to be used outside school although the narrative
texts for example can be parts of texts in newspaper discourse etc. Discursive
texts are absent in the pupils’ writing which instead is dominated by
narrative writing. In texts of this type you as an individual are in focus and
you have to fetch your material from the private and personal sphere. Also
in many other ways the individual is focused when it comes to writing.
Most of the writing was performed individually, not in pairs or groups, and
was seldom preceded by any common preparations or discussions on the
tasks. This means that the approach ”think and write” was in focus instead
of ”talk and write”. The receiver has great influence on texts and in school
the teacher is often the only receiver of the pupils’ texts. This means that the
pupils have difficulties in deciding what the teacher might know or not,
what to write and what to exclude. In a classroom where the pupils’ agency
is restricted, the teacher alone has the responsibility and this situation affects
the pupils’ notions of democracy. This means also that the teacher response,
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which is part of a dialogic classroom, becomes a strange element in the
teaching. None of the pupils reach their zone of proximal development as
the teacher’s support and  response do not focus the needs and potentials of
each pupil. The individual’s right to development, one of the institutional
rights Bernstein (2000) means that school should guarantee, is paradoxically
at risk in classrooms where the individual is in focus in the way described
above.

In school both teachers and pupils are actors and they form together
with other actors the structures of school as an institution and organization.
This can be seen in the questions the pupils ask and in the way the teachers
choose to form their instruction. Actors and structures are interdependent
of each other and as actors we can reproduce or transform the structures.
Many of the factors I have shown that affect writing instruction are factors
which teachers and pupils together can influence and thereby transform
structures. There are institutional frames in the national curriculum for
example but there are also institutional frames within ourselves although
they are mostly hidden to us. If the teachers and pupils became aware of the
school as an institution within ourselves there would be developmental
potentials.

Some concrete recommendations end the thesis. First of all, the contents
of the instruction must be motivating and interesting for the pupils and
allow the pupils’ voices to be heard. Secondly, the pupils’ writing must
include not only narrative writing but also discursive writing where mate-
rial from other subjects is used. Thirdly, teachers need in-service training
primarily in response competence, subject didactics and competence in issues
on the school as an institution and organization. Fourthly, the training of
school principles must give insights into the impact which the institutional
and organizational conditions have on the pupils’ school results. It must
also stress the school principles’ important pedagogic role. My last point is
about the teacher training. The students must acquire a good knowledge of
their subjects and of subject didactics as well as a knowledge of how
institutional and organizational factors co-operate and influence the
instruction. (Chapter 8)
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BILAGA I

Uppgifter till Boken om mig
Obligatoriska kapitel som ska finnas med i boken

Mitt namn
Intervjua dina föräldrar om varför du fått just det namn du har. Har du fler
namn än ditt tilltalsnamn? Ta reda på vad namnet betyder. Tänk också efter
vad du tycker om ditt namn. Skulle du vilja heta någonting annat och i så
fall vad? Hur känns det när folk ropar på dig? Har du något smeknamn?
Kallas du för flera olika namn av olika personer? Är du döpt? I så fall när
och var döptes du?

Hur ser jag ut
Detta kapitel ska innehålla fakta om dig som ”fysisk” person: ålder, längd,
hårfärg och andra speciella drag. Du ska även beskriva hur du går klädd.
Det blir en sorts signalement.

Min levnadstecknare och jag
Det här kapitlet ska du inte skriva själv, utan du ska be någon annan skriva
om dig. Denne person, som blir din levnadstecknare, kan vara en familje-
medlem eller en kamrat. Det är viktigt att det framkommer i boken vilket
förhållande du har till din levnadstecknare.

Jag som litet barn
Intervjua dina föräldrar och äldre syskon om hurdan du var som liten. Ta
reda på information om födelsevikt, födelselängd, ev. förlossningsminnen,
var du föddes, när du lärde dig att gå, när du fick din första tand, när du
kunde prata mm. Har du gudmor eller gudfar? Vilka är i så fall de? Fråga
dina föräldrar om de skrev i en speciell bok om dig.

Jag och min familj
Beskriv de olika familjemedlemmarna och berätta om hur ni firar födelse-
dagar och andra högtider. Ta reda på dina far- och morföräldrars namn,
deras födelsedatum och födelseort. Kanske fler detaljer om deras liv.
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Min framtid
Hur ser du på din egen framtid? Vad vill du arbeta med? Vill du ha familj?
Vad tror du kommer att hända med dig i framtiden? Vad har du för dröm-
mar och mål?

Jag och musik
En del människor blir tokiga om de inte får lyssna på musik. En hel dag kan
bli förstörd om de vaknar av ”fel” musik på klockradion. Hur är det med
dig? Vad har du för musiksmak? Vad betyder musik för dig?

Frivilliga kapitel att välja (Du måste skriva om minst 3 st för att få en bok
som innehåller 10 kapitel)

Om du var statsminister för en dag
Vad skulle du göra då? Finns det någonting som du skulle vilja förändra? I
så fall vad?

Jag och naturen
Vilka blommor och djur tycker du om? Finns det några djur som du är rädd
för? Tycker dom (sic!) om att vara ute i naturen?

Jag och sport
Håller du på med idrott? Är du med i någon förening? Vad betyder idrott
för dig?

Min favoritmat
Komponera den bästa middag du kan tänka dig eller beskriv en måltid du
minns särskilt väl. Vad ska serveras vid en riktig festmåltid och vilka gäster
skulle du bjuda?

Mitt förhållande till skolan
Vad tycker du om skolan? Vilka ämnen tycker du om? Vad tycker du inte
om i skolan? Hur tycker du att en bra skola ska vara? Hur ser din dröm-
skola ut? Fundera över varför du går i skolan?

Min fritid
Hur ser din fritid ut? Vad tycker du om att göra på fritiden?

Mitt förhållande till godis
Hur ser dina godisvanor ut? Har du något favoritgodis? Hur ofta äter du
godis?
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Människor jag beundrar
Finns det människor som du beundrar och respekterar mer än andra? Vilka
är de i så fall och varför beundrar du just dem?

Mina favoritdjur
Har du några favoritdjur? I så fall vilka och varför?

Mina favoritböcker alt. favoritförfattare
Har du någon favoritförfattare och favoritbok?

Mina gamla leksaker
Finns det kvar någon leksak som du lekte med när du var liten? Intervjua
dina föräldrar om vad du tyckte om att leka med som barn. Beskriv hur din
favoritbil eller favoritdocka såg ut.

Min favoritfilm
Har du en favoritfilm som du kan se på hur många gånger som helst? Vad
tror du i så fall det är som gör att du tycker så mycket om just den filmen?

Detta vill jag ändra på!
Finns det någonting i världen som du inte är nöjd med? Vad vill du i så fall
ändra på?

När det gäller de frivilliga kapitlen är det fritt fram att använda sin fantasi
och hitta på egna!
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BILAGA II

Viktorias text Boken om mig
Kap. 1 Hur jag ser ut! Version 1

Jag är 13 år gammal och 146 cm lång. jag har kort brunt hår, Jag
går oftast klädd i jeans eller nåt sånt byxor och nån långärmad
tröja för det är vad jag trivs bäst i Jag brukar oftast ha smink på
mej och oftast så har jag mascara, eyeliner och rouge och lite
puder då och då. Jag har en liten näsa och mina ögon är gröna.
Jag brukar inte ha tofs för att jag har för kort hår. Mitt hår är rakt
Jag har ett hål på varje öra men jag ska kanske skaffa mer hål. Jag
har många par örhängen hemma så jag kan byta när jag vill Jag
brukar använda gympadojor för jag trivs bäst i det.

Lärarens kommentar: Dela upp detta i stycken där det första hand-
lar om hur du ser ut, sedan om klädsel m.m.

Mitt utseende Version 2

Jag heter Viktoria och jag är 13 år men jag fyller 14 år snart. Jag
är ca 146 cm lång och är kort till växten.

Jag klär mig oftast i jeans och någon långärmad tröja för det är
vad jag trivs bäst i. Men när det är någonting på gång så som fest
eller så då klär jag gärna upp mig.

Jag sminkar oftast mig då har jag mascara, eyeliner, rouge och
lite puder då och då.

Jag har en liten näsa och gröna ögon och mitt ansikte är lite
runt.

Jag har kort brunt hår. Mitt hår är rakt Jag brukar inte använ-
da tofs för mitt hår räcker inte till. Jag kan ju ha tofs men då
hänger alltid lite hår utanför och det tycker jag inte är så snyggt.
Jag hade ganska nyss långt hår men jag klippte mig.

Jag har hål i öronen, jag har ett hål i båda öronen. Jag ska nog
skaffa några mer vi får se. På julen så brukar jag alltid få örhängen
i julklapp så jag har ganska många och jag kan byta när jag vill.

Jag brukar ha gympadojor på fötterna för att det är dem som
är skönast. Jag gillar inte att ha högklackat för att det är ganska
obehagligt men jag kan ha det ibland.
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Kap. 2 Jag som litet barn Version 1

Pappa berättar att jag alltid var snäll och glad när jag var liten.
Jag lekte med lego mycket säger pappa. När jag var liten så lekte
jag också ofta med mina kusiner men nu bor dem inte här längre
Jag gick inte på dagis när jag var liten för att pappa var alltid
hemma för att han är och var förtidspensionerad. Jag brukade
hitta på konstiga saker och hyss när jag var liten t.ex. att jag en
gång snodde min brors skor en annan gång så pussade jag en boll.
Jag var ungefär 1 år när jag började gå. Jag var en liten bebis.

Lärarens kommentar: Om detta kapitel känns jobbigt för dig så
behöver du ej skriva om det. Välj istället ett annat kapitel bland
de frivilliga.

Jag som litet barn! Version 2

Pappa berättar att jag alltid var snäll och glad som barn och hela
tiden ville pröva nya utmaningar och att jag lekte mycket med
Lego. När jag var liten så lekte jag också ofta med mina kusiner
när dem kom på besök.

Jag gick inte på dagis när jag var liten för att pappa var alltid
hemma för att han är och var förtidspensionerad.

När jag var liten så hittade jag alltid på konstiga saker eller
hyss som t.ex. en gång när jag snodde min brors skor eller en
annan gång när jag pussade en boll.

Jag var ungefär ett år när jag började gå.
Pappa säger att det är ganska svårt att minnas så mycket bara

för att det är ju mest mamman som tar hand om barnen och sånt
och att man har så många barn då är det inte så lätt att minnas
sådant. Men det var nog det han mindes bäst.
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Kap. 3 Mitt namn Version 1

Jag heter Viktoria Petra Matilda Pettersson. Och det var min pap-
pa som valde namnet Viktoria. Petra heter jag för att min mamma
hette det och Matilda heter jag för att pappa vet inte. Mitt namn
är en smekform av Veronika och Aurora. Jag tycker att mitt namn
passar mig och att det är väl fint och jag skulle inte vilja heta
något annat. Det känns väl bra när folk ropar på mig. Det är väl
en vanlig känsla.

Jag är döpt och jag döptes i Stefans-kyrkan som ligger här i
Almbacken.

Mitt namn! Version 2

Jag heter Viktoria Petra Matilda Pettersson. Det var min pappa
som valde mitt namn och han valde det för han tycker att det är
fint. Matilda vet jag inte varför jag heter men pappa tycker det är
fint. Petra heter jag för att min mamma hette det. Mitt namn är
en smekform av Veronika och Aurora.

Jag tycker att mitt namn passar på mig och jag skulle inte vilja
heta någonting annat. När folk ropar mitt namn känns det bra
det e en vanlig känsla.

Jag är döpt. Jag döptes i Stefans-kyrkan här i Almbacken.
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Kap. 4 Jag och dans! Version 1

Jag gick i dans och det bettyde mycket för mig. Alla mina kompi-
sar där och dansläraren var så snälla. Och nu ska dansen sluta för
att min danslärare Bodil ska flytta till Estland. Det är så sorgligt
och vi alla som haft så kul ihop Nu åker hon men hon kommer
tillbaka nån gång får vi ju hoppas men hon kommer att komma
hem vid olika högtider tacka gud för det. Men vi hade dansen
tillsammans med en kör så att vi sjöng också när vi uppträdde vi
var nyss i Estland och uppträdde det var jättekul. Vi var där i fyra
dagar och nu tar allt slut (snyft).

Men vi ska börja en musik-teater-grupp och sen ska vi uppträ-
da på alla skolor i stan med teater musikalen ”Nu räcker det” den
är egentligen dansk men vi ska göra den på svenska sen kanske vi
ska åka till Estland igen och uppträda musikal-teatern.

Lärarens kommentar: Berätta mer om vad ni gjorde i Estland.
Vem är det som håller i den här musicalgruppen? Hur ofta dansa-
de du?

Jag och dans! Version 2

Jag gick i dans och det betydde mycket för mig. Alla mina kompi-
sar där och dansläraren var så snälla. Jag dansade två gånger i
veckan. Och nu så ska  dansen sluta för att min danslärare Bodil
ska flytta utomlands till Estland. Det här kommer så plötsligt och
är så sorgligt och vi alla som har haft så kul ihop! . Nu åker hon
men hon kanske kommer hem någon gång vid högtider och sånt
får vi hoppas.

Vi hade dansen tillsammans med en kör så att vi sjöng också
när vi  uppträdde. Vi var för ett tag sen i Estland det var verkligen
jättekul. Vi bodde i Moisakula i Estland på en skola eller en sorts
gård. Där uppträdde vi två föreställningar på en skola och sen för
några ungdomar och till sist på båten. Vi var där i fyra dagar och
nu tar allting slut. Det är så tråkigt!

Men nu har vi börjat en  musikal-teater-grupp och vi ska upp-
träda den för alla skolor i stan. Det är Klara Karlsson, min dans-
lärares mamma som håller i musikal-teater-gruppen och kyrkan.
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Kap. 5 Om jag var stadsminister för en dag. Version 1

OM jag var stadsminister för en dag så skulle jag bjuda hela
Sverige på pizza så att alla blev glada och nöjda o sen skulle jag
köpa Sverige och göra Sverige till ett stort discotek jippie.

Lärarens kommentar: Detta kapitel tycker jag inte att du har tagit
på allvar!! Jag vet att du kan skriva bra om du anstränger dig
mer!

Om jag var stadsminister för en dag! Version 2

Om jag var stadsminister för en dag så skulle jag försöka göra
världen så bra som möjligt och få fram fred. Jag skulle försöka
prata med alla och säga till alla att vår värld är det ända vi har så
varför fortsätta att förstöra den, varför fortsätta med vandalism
för. Jag skulle försöka att förhindra brott och prata med alla fång-
ar och fråga varför dem har gjort som dem har gjort. Jag skulle
prata, prata, prata och fråga vad alla dem andra ville så att alla
fick vara med och bestämma.

Om jag var stadsminister så skulle jag också vilja resa men det
är ju inte så mycket man hinner på en dag men lite hinner man ju
ändå.

Sen så skulle jag nog ha det skoj och göra olika lekar till små-
barnen. Försöka att få alla att inte skräpa ner och sånt.
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Kap. 6 Mitt förhållande till godis Version 1

Jag äter inte godis så jätte-ofta men när jag gör det äter jag myck-
et. Jag älskar godis och mitt favorit godis är choklad och olika
frukt godisar. Jag hatar sura godisar. Jag äter godis nångång i
veckan. Jag tappar ofta suget för godis för alla läxor och skolan
för det är så jobbigt och man blir så trött att man oftast inte tän-
ker Men det var väl lite om mig och godis.

Lärarens kommentar: någon gång

Mitt förhållande till godis! Version 2

Jag äter inte godis så jätte ofta men när jag gör det så äter jag
mycket.

Jag älskar godis och mitt favoritgodis är såklart choklad vem
kan motstå det. Jag gillar också olika frukt godisar men jag hatar
sura godisar.

Jag äter godis någon gång i veckan. Jag tappar ofta suget för
alla läxor och skolan det suger lite musten ur mig så att jag inte
känner något godissug men  det är väl en bra sak för då slipper
man få hål i tänderna ju. Jag blir så trött när jag e hemma så jag
tänker inte på godis.

Men godis är utan tvekan något man måste ha, man måste bara
ha det, det är så gott!
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Kap. 7 Jag och skolan. Version 1

Jag tycker att skolan är tråkig men det är ju bra egentligen för
man lär ju sig mycket. Mina favoritämnen är musik och hk ibland
också engelska. Jag gillar inte skolan för att man måste alltid vak-
na upp så tidigt och man är alltid jätte trött när man kommer
hem och vissa ämnen är tråkiga. En bra skola för mig ska vara
ren, inget klotter och sånt. Sen ska ingen bli mobbad; alla ska
vara snälla mot varandra och vara vänner. Jag går i skolan för att
det är bra och man lär sig. Om jag inte skulle lära mig nått så
skulle jag inte gå i skolan. Det var det!

Lärarens kommentar: Vad är hk? Vad gör ni då? Vad ska du ha
för användning av det du lär dig i skolan?

Jag och skolan! Version 2

Jag tycker att skolan är rolig ibland och tråkig ibland. Men sko-
lan är ju bra egentligen men jag absolut hatar att gå upp på mor-
narna. Jag gillar inte att vi börjar så tidigt man borde inte göra
det tycker jag.

Mina favorit ämnen är engelska för att det är så lätt ibland och
då så blir det kul  och sen kommer musik men det är tråkigt att vi
inte har det i 8:an för det är verkligen jättekul och sen kommer
hemkunskap det är jättekul och laga mat och sånt tycker jag. Men
vissa ämnen är ju bara för tråkiga men jag nämner inte vilka det
får ni nog ta och lista ut själv.

Nästan alltid när jag kommer hem  från skolan så är jag trött.
Och då blir jag automatiskt grinig och sånt. Men sånt är livet.

En bra skola för mig ska vara ren, inget klotter och ha bra
personal och bra läromedel sen ska ingen bli mobbad och alla ska
vara snälla mot varandra och vara vänner.

Jag går i skolan för att lära mig och det som jag lär mig ska jag
ha hjälp utav sen när jag börjar gymnasiet. Om jag inte skulle lära
mig något så skulle jag väl inte gå i skolan. Det är bra att man har
skolan annars så skulle man inte nå sitt mål eller vart man vill
komma i livet.
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Kap. 8 Jag och Musik! Version 1

Musik är en viktig del av mitt liv. Jag har alltid älskat musik och
kommer alltid att göra det. Jag gillar att sjunga och jag kan gan-
ska många låtar. När jag lyssnar på musik kanske jag lyssnar på
Ken, Avril Lavigne, Fronda eller nått sånt. Jag gillar nästan all
musik förutom folk och klassisk musik. Jag lyssnar ofta på musik
när jag är hemma och min musik smak är blandad. Jag brukar
lyssna mest på hiphop och rap men det är inte det ända jag gillar.

Lärarens kommentar: något

Jag och musik! Version 2

Musik är en viktig del av mitt liv. Jag har alltid älskat musik och
jag kommer alltid att göra det. Jag gillar och sjunga fast jag inte
är bra på det men jag kan ganska många låtar.

När jag lyssnar på musik så lyssnar jag helst på Fronda, Avril
Lavigne, Björn Rosenström eller nån sorts hiphop. Jag gillar näs-
tan all sorts musik förutom Folk musik och klassisk musik. Jag
lyssnar ofta på musik på tv eller på datorn det kan variera. Jag
brukar mest lyssna på hiphop och på rap men det är inte det ända
jag gillar.

Jag gillar och se på tv på musikvideor det är kul och alltid när
jag tittar på tv brukar jag typ göra det när jag sitter hemma och är
sjuk.

Jag gillar rolig musik som Günther och Björn Rosenström gör.
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Kap. 9 Min framtid! Version 1

Jag vet inte alls vad jag vill bli när jag blir stor men jag vill bli nåt
som har med ungdomar eller barn eller dansare göra. Min pappa
vill att jag ska bli kock och komma hem till han när han är gam-
mal och laga mat hehe men det återstår att se. När jag blir stor
vill jag ha två barn och en man. Barnen vill jag att dem ska vara
en pojke och en flicka och jag vill att flickan ska heta Rebecka
eller nått sånt men pojken vet jag inte det får min man bestämma.
(ler) Jag vill vara rik när jag blir stor.

Lärarens kommentar: Varför vill du bli någonting som har med
barn och ungdomar att göra? Vad skulle du göra med pengarna
om du var rik? Hur vill du bo? I stan eller på landet?

Min framtid! Version 2

Jag vet inte alls vad jag vill bli när jag blir stor men jag vill nog bli
någonting som har med ungdomar eller barn att göra för att jag
vill göra deras röster hörda att dem får lov att säga något. Eller så
vill jag bli journalist. Det vill jag bli för att jag tycker att det är
nog roligt o skriva.

Min pappa vill att jag ska bli kock och att jag ska komma hem
till han när han blir gammal och laga mat hehe men det återstår
att se.

När jag blir stor vill jag ha en man och två barn om inte fler.
Barnen dem vill jag att dem ska vara en pojke och en flicka och
jag vill att flickan i så fall ska heta Rebecka och pojken Johannes
eller Kasper eller något sånt.

När jag blir stor då vill jag ha mycket pengar och bra jobb så
att jag kan köpa ett fint hus eller något. Men jag vill i alla fall ha
pengar för då kan jag göra vad som helst typ.

Jag vill helst bo i stan när jag blir stor bara för att det är så nära
där kan man hitta vad man behöver och så för att jag inte vill bo
på landet usch jag hatar dass!!
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BILAGA III

Bedömningsblad Boken om mig

Vanjas bedömning skriven på försättsblad

Kap. 1 Titel: Mitt utseende
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 2 Titel: Jag och min familj
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 3 Titel: Jag som litet barn
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 4 Titel: Mitt namn
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 5 Titel: Jag och dans
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 6 Titel: Om jag var stadsminister för en dag
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 7 Titel: Mitt förhållande till godis
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 8 Titel: Jag och skolan
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 9 Titel: Jag och musik
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 10 Titel: Min levnadstecknare
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas

Kap. 11 Titel: Min framtid
Utförligt beskrivet Bra beskrivet Enkelt beskrivet Saknas
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Språket: Moget Väl avpassat Medelgott

Disposition: Överskådlig Bra Logisk Enkel Oklar Lättläst
Handskrivet/Blyerts/Bläck Dator

Saker att tänka på: Stavfel Särskrivning Satsradning Skiljetecken
Tempusväxling Styckeindelning
Meningsbyggnad   Stor och liten bokstav
Tal- och skriftspråk: e = är, typ, o = och

Svenskbetyg: G+ VG MVG

Kommentar: Sen inlämning. Tänk på att göra klart i tid nästa gång! Kul att
läsa om dig och din familj!
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Publications in series Örebro Studies i svenska språket

1. Landqvist, Mats, Förhandlares kommunikativa kompetens. 2006.

2. Norberg Brorsson, Birgitta, Man liksom bara skriver. Skrivande och
skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8. 2007.
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