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Abstract 
 
Ann-Christin Randahl (2014): Strategiska skribenter. Skrivprocesser i fyisk 
och svenska. Studier från Örebro i svenska språket 9.  
 

The purpose of this study is to explore how experienced student writers in 
Swedish schools handle two different writing tasks, a lab report in physics 
and a text to be written within Swedish as a school subject.  Applying a 
dialogical perspective on writing, the study is an attempt to explore what 
role subject contexts play for the students’ writing processes and to what 
extent the strategies used by the students are more individual. The writing 
tasks were solved outside of class, a frequent, but relatively unexplored way 
of organizing writing tasks in upper secondary school in Sweden. 

The results of the study indicate that different subject contexts enforce the 
emergence of different writing processes. The lab report was written in a 
certain order, from easy to difficult parts. Each part of the text was written 
on its own. Editing affecting the macrostructure of the text did not occur. In 
contrast, when writing the text within Swedish as a school subject, the para-
graphs were developed at several different times during the writing process 
and questions concerning the global structure of the text seem constantly to 
have presented themselves. Extensive deletions were performed, and new 
angles to the subject introduced, affecting the macrostructure of the text. 

Writing processes are also individual. In a close-up study, three students – 
here called Kerstin, Paula and Sara – video filmed their work with the two 
texts. The texts were logged by the students, writing on Google Drive. In 
this material the individual strategies come out in basically two ways: in the 
resources chosen by the students as well as in their editing of their texts. 
Kerstin may be said to have used “herself” or, rather, a general writing abil-
ity. For Paula, her father functioned as an important resource. Sara was the 
one of the three who used digital media most frequently. In the students’ 
editing patterns, above all, Kerstin and Sara differed significantly. Kerstin 
did her editing during the formulation stage, regardless of writing task, 
while Sara mainly did her editing after the formulation stage. 
  

Keywords: writing processes, contextual resources, student writers, writing across 
the curriculum, writing in the disciplines, editing 
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1. Inledning 
Det är en skola i kris som vi möter i den svenska mediedebatten. Rappor-
ter om elever och studenter som varken kan läsa, skriva eller räkna till-
fredsställande har satt skolan högst upp på den politiska dagordningen. 
Ett återkommande förslag för att vända utvecklingen är satsningar på 
basfärdigheter. Det är nu tveksamt om satsningar på basfärdigheter är 
tillräckligt för att utveckla de krav på avancerad skrivförmåga som dagens 
skriftsamhälle ställer (jfr Karlsson 2006). Vi borde också vända blicken 
mot de avancerade elevskribenterna – för de finns också i våra klassrum – 
och försöka lära oss något om hur de tar sig an skrivuppgifter. Förutom 
att det kan ge oss värdefull kunskap om de strategier dessa elever tar i 
bruk kan ett fokus på avancerade skribenter också fungera som en mot-
bild till skolans bristdiskurs. 

Ibland ger skoldebatten intryck av att skrivande framför allt handlar 
om att lära sig behärska ett antal lingvistiska färdigheter, som man som 
skribent kan ta med sig i allehanda skrivsituationer (jfr Ivanič 2004). Så 
ser inte bilden av skrivande ut i forskningen. Där framstår skrivande istäl-
let som en mödosam process som ställer såväl sociala som kognitiva krav 
på skribenten.  

Writing a text is a complex task that needs a coordinated implementation 
of a large set of mental activities. Writers have to clearly delimitate the na-
ture, the goal and the communicative function of the text. They also have 
to establish a precise representation about readers’ characteristics and ex-
pectations, in order to anticipate systematically what must, or can, be writ-
ten. Writers have equally to control the text topic so as to generate or to 
specify the most relevant ideas that will progressively constitute the text 
content. In addition, they must sometimes clarify the message, reorganise, 
modify and articulate ideas, while controlling the whole text coherence. 
(Alamargot & Chanquoy 2001:1)  

Skrivande sägs i citatet förutsätta ”a coordinated implementation of a 
large set of mental activities”, där skribenten måste generera idéer som blir 
till textinnehåll, växla mellan ämnen, skapa sammanhang i det skrivna, 
förstå vad texten och dess delar fyller för uppgifter i relation till en läsare 
m.m. 

För att hantera de sociala och kognitiva utmaningar vi ställs inför tar vi 
olika resurser i bruk – ibland oss själva, vår fantasi, vår kunskap, våra 
tankar och erfarenheter – ibland tar vi hjälp av någon annan. Är man en 
elev som ska lösa en skrivuppgift tar man kanske hjälp av en klasskamrat 
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eller en förälder vid sidan av den hjälp läraren erbjuder i undervisningen. 
Vi tar också hjälp av artefakter av olika slag. I skolskrivandet kan en läro-
bok fungera som en resurs men likaväl en sida på Internet eller något an-
nat vi läser, ser eller hör. 

Sedan 1970-talet finns en omfattande forskning om hur det går till när 
vi skriver, av så kallade skrivprocesser. Tre centrala resultat från denna 
forskning är att vi för det första ägnar oss åt ett antal återkommande del-
processer när vi skriver; vi planerar och utvärderar vår text parallellt med 
att vi skriver den. Man brukar därför säga att en skrivprocess är rekursiv 
snarare än linjär. För det andra skiljer sig skrivprocesser åt mellan indivi-
der och för det tredje skiljer sig skrivprocesser åt beroende på skrivuppgif-
ten (Applebee 1984:582 f.). I avhandlingen utforskar jag på olika sätt just 
relationen mellan det individuella och det sociala i skrivprocessen.  

De skribenter jag följer är elever som går sitt tredje och sista år på gym-
nasiets naturvetenskapliga program. Dessa elever har tidigare medverkat i 
en studie om skrivdiskurser i svenskundervisningen som låg till grund för 
min licentiatuppsats (Randahl 2011). I avhandlingen undersöker jag hur 
eleverna tar sig an två skilda skrivuppgifter, en inom fysikämnets ram och 
en inom svenskämnets ram. Att eleverna kan beskrivas som strategiska har 
främst sin grund i att de efter tolv års skolgång har stor erfarenhet av vad 
det innebär att hantera skrivuppgifter i skolan. De har funnit strategier för 
att på olika sätt ta sig fram i skrivprocessen. Texten som skapas är därmed 
ett resultat av mer eller mindre medvetna val av resurser och aktiviteter 
som i den givna kontexten betraktas som adekvata eller meningsfulla. Det 
är också min utgångspunkt att elever försöker lösa de skrivuppgifter de får 
på bästa sätt. I ett samtal med en elev ställde jag frågan om det fanns nå-
got som skulle ha gjort texten bättre, varpå eleven svarade: ”Om jag hade 
vetat det, hade jag ju gjort det.” Det kan egentligen tyckas självklart, men 
man kan förstås fundera både över vilka resurser elever tar i bruk och 
vilka resurser de kan ta i bruk sitt arbete med texten.  

1.1 Bakgrund 
Studiet av skrivprocesser kan i en svensk skolkontext föra tankarna till 
processkrivandets metodik, som från slutet av 80-talet har haft en stor 
inverkan på skrivundervisningen (se t.ex. Strömquist 1989 och 2007). 
Med denna metodik kom föreställningen om att goda texter var resultatet 
av en gynnsam skrivprocess, där eleverna hade fått tid att förbereda sig, 
samla stoff och skriva disposition eller tankekarta innan de gick in i en 
skrivfas. En annan bärande tanke var att det första som skrevs kunde be-
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traktas som ett utkast som skulle bearbetas innan texten var färdig för 
bedömning. Jag utbildades själv till lärare när processkrivandets metodik 
introducerades i Sverige och minns särskilt tydligt perspektivskiftet i synen 
på skribenten som nu skulle få rimliga förutsättningar att kunna prestera 
sitt bästa genom att slippa leverera en färdig text på en förmiddag eller 
mötas av blödande korrektur. 

I denna avhandling undersöker jag emellertid varken skrivundervisning 
eller elevers skrivande utifrån denna metodik. Att undersöka skrivproces-
ser innebär istället att jag intresserar mig för hur individuella och sociala 
processer påverkar den text som blir till.  

 Teoretiskt utgår jag från ett dialogiskt perspektiv på skrivande. Det in-
nebär att elevernas skrivprocesser bygger på såväl en inre som en yttre 
dialog. Annorlunda uttryckt kommunicerar eleverna både med sig själva 
och med den andre när de skriver. Det är elevernas utsagor och de aktivi-
teter som de ägnar sig åt under ett skrivförlopp som ligger till grund för 
analysen. 

Även om jag ser elever som individer med ett relativt stort mått av rö-
relsefrihet, agency, finns det naturligtvis flera faktorer som har inverkan 
på deras skrivprocesser. Bland annat styrs skolskrivandet av yttre ramar 
eller villkor. Ofta lyfter man fram skolans olika styrdokument som de 
riktlinjer verksamheten utgår ifrån. Ett ämnes skrivkultur kan exempelvis 
beskrivas som ett samspel mellan styrdokument, ämnesinnehåll och 
undervisningsformer (Smidt 2010). Men ramar för skolskrivandet kan 
också beskrivas på andra sätt. I sin avhandling tar Parmenius-Swärd 
(2008) ett tydligt elevperspektiv och konstaterar att det framförallt är tre 
villkor som verkar styrande: uppgiftsinstruktionen, lärarens tidigare re-
spons och tiden. Med tiden som villkor för skrivandet avses både den tid 
eleverna får av läraren för att lösa uppgiften, och som ofta bedöms som 
otillräcklig, och hur den tid eleverna förfogar över, alternativt själva är 
villiga att lägga ner, ska utnyttjas på bästa sätt.  

Elever kan dessutom ha olika mål eller projekt för sitt skrivande (se 
t.ex. Berge 1988 och Kronholm-Cederberg 2005) som i sin tur kan inverka 
på de val de gör (se t.ex. Säljö 2000). Även motivationen att utföra uppgif-
ten lyfts fram som en viktig faktor (se t.ex. Hayes 2012).  

Till en skrivuppgift kopplas också specifika genreförväntningar eller 
genrekrav. Elevers medvetenhet om och förmåga att hantera såväl skolex-
terna som skolinterna genrer har varit av stort intresse i den didaktiska 
forskningen under 2000-talet. I samtida nordisk forskning har även flera 
stora projekt handlat om skrivande i olika ämnen, till exempel det svenska 
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projektet Elevers möte med skolans textvärldar (se t.ex. Liberg m.fl. 
2002), det norska projektet SKRIV (se t.ex. Lorentzen & Smidt (red.) 
2008) och det danska projektet Faglighed og skriftlighed (se t.ex. Krogh 
m.fl. 2010). Även min avhandling ansluter delvis till ett sådant tema, då 
den handlar om skolskrivande i två olika ämnen, fysik och svenska. Till 
viss del tar jag här avstamp i min tidigare licentiatstudie, där en elev i en 
intervju jämförde skrivandet i svenska med skrivandet i andra ämnen på 
följande sätt (Randahl 2011:89):  

E: Nej, när jag skriver i svenska så är jag noggrannare med…, liksom, 
språket 

I: Mm… 

E: … än vad jag är om jag skriver något annat 

I: Vad beror det på, tror du? 

E: Eftersom det är just det som bedöms. I andra ämnen så brukar det ju… 
eller så är det lite mer innehållet… 

I: Mm… 

E: … som bedöms 

Eleven i exemplet gör en uppdelning i språk och innehåll och menar att 
lärare i svenska fokuserar på språket medan andra lärare fokuserar på 
innehållet. Om denna upplevda skillnad mellan vad som belönas i olika 
ämnen är en allmän föreställning borde den också på något sätt påverka 
hur elever hanterar skrivuppgifter i olika ämnen. I någon mening avslöjar 
också svaret en medvetenhet om att lärare i olika ämnen kan ha olika 
textnormer och att olika ämneskulturer så att säga tvingar fram olika slags 
texter (jfr Berge 2008:46). 

Att olika ämneskulturer påverkar de texter som eleverna skriver i sko-
lan och att eleverna också behöver explicit undervisning om vad som är ett 
ändamålsenligt skrivande i respektive ämneskultur är några av de viktiga 
resultat som den samtida forskningen visat. Om vägen till den färdiga 
texten också påverkas av ämneskulturen på något sätt vet vi inte lika 
mycket om. Inte heller har man i forskningen om skrivprocesser haft fokus 
på kontextens betydelse. 

I vilken utsträckning elever anpassar sin skrivprocess efter ämne och i 
vilken utsträckning skrivprocesser utgörs av individuella strategier oavsett 
ämne är möjligt att utforska i avhandlingen, eftersom skrivprocesser i två 
skilda ämnen – fysik och svenska – kan jämföras med varandra.  



ANN-CHRISTIN RANDAHL Strategiska skribenter  21 
  

De skrivprocesser jag studerar tar sin utgångspunkt i undervisningen, 
men den fysiska plats som framför allt har betydelse i avhandlingen är 
hemmet. Det är där arbetet med skrivuppgifterna i huvudsak utförs. På 
gymnasieskolan är det ett vanligt men relativt outforskat sätt att organi-
sera skrivande. Med hemmet som skolskrivandets kontext väcks frågor 
om hur eleverna väljer att där organisera sitt skrivande och om vilka re-
surser hemmet erbjuder eleverna i deras arbete med texten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att undersöka hur erfarna elevskribenter 
hanterar de sociala och kognitiva utmaningar som de möter i olika skriv-
uppgifter.  

Utifrån ett dialogiskt perspektiv på skrivprocesser söker jag svar på föl-
jande tre frågor: 
 

1. Vilken roll spelar ämneskontexter för elevernas skrivprocesser? 
2. Vilka individuella strategier har eleverna för att hantera de utma-

ningar de möter i skrivandet? 
3. Vilka kontextuella resurser tar eleverna i bruk i sina skrivproces-

ser och vad erbjuder dessa resurser i elevernas arbete med texten? 
 

I frågorna relateras skrivprocesser i tur och ordning till ämneskontexter, 
till elevernas individuella strategier och till de kontextuella resurser som 
tas i bruk. 

1.3 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen har disponerats på följande sätt: I kapitel 1 presenteras 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor mot bakgrund av tidigare forsk-
ning och samtida skoldebatt. Kapitel 2 ger en översikt över tidigare forsk-
ning om de teman som är centrala för avhandlingen: skrivprocesser, skri-
vande i olika ämnen, med fokus på de naturorienterande ämnenas och 
svenskämnets skrivande, samt hemmet som skolskrivandets kontext. Här 
tar jag även ut min egen position i relation till denna forskning. I kapitel 3 
redogörs för några teoretiska utgångspunkter, dels en dialogisk språksyn, 
dels en rörlig kontext. De begrepp som fungerar som analytiska verktyg 
presenteras i kapitel 4. Jag använder två överordnade begrepp för min 
analys, skrivprocesser och kontextuella resurser. I analysen av skrivproces-
ser görs bland annat en delanalys av redigering (4.1.1). Här har jag försett 
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texten med exempelanalyser. Kapitel 5 presenterar deltagarna, skrivupp-
gifterna och det material som ligger till grund för analysen.  

Därefter kommer tre resultatkapitel. De tre forskningsfrågorna korre-
sponderar huvudsakligen med varsitt av dessa kapitel. Kapitel 6 har därför 
ett fokus på vilken roll ämneskontexter spelar för elevernas skrivprocesser. 
Kapitel 7 handlar om de individuella strategier eleverna har för att hantera 
de utmaningar de möter i skrivandet. Det sista av de tre resultatkapitlen, 
kapitel 8, fokuserar på de kontextuella resurser som eleverna tar i bruk i 
sina skrivprocesser samt vad dessa resurser erbjuder eleverna.  

I kapitel 9 slutligen sammanfattas och diskuteras de centrala resultaten.  
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2. Tidigare forskning 
Forskning om elevers skrivande har vuxit fram i två skilda forskningstrad-
itioner – ett mer kognitivt och ett mer socialt inriktat skrivforskningsfält. 
Det finns också en viss historisk utveckling från ett intresse för individens 
skrivprocess mot ett intresse för den sociala dialogen. I denna avhandling 
försöker jag att kombinera de båda, eftersom jag vill undersöka elevers 
skrivprocesser ur ett dialogiskt perspektiv. Utifrån ett dialogiskt perspektiv 
innebär skrivande just att hantera såväl kognitiva som sociala utmaningar.  

I följande avsnitt ges en översikt av tidigare forskning om de teman som 
är centrala för avhandlingen. 

2.1 Skrivprocesser 
Studiet av skrivprocesser tog sin början med Emigs deskriptiva undersök-
ning av elevers skrivande 1971 (se t.ex. Voss 1983). Genom att beskriva 
elevers skrivprocesser snarare än att föreskriva hur eleverna borde skriva 
förde hon in ett konkurrerande perspektiv i synen på skolans skrivunder-
visning. Istället för en skrivundervisning som framförallt hade handlat om 
att konstruera grammatikövningar och välja modelltexter menade Emig 
att skrivande var en process i sin egen rätt värd att undervisa om. 

Utforskandet av skrivprocesser fick sitt genombrott med Hayes och 
Flowers (1980) studier som ledde fram till en modell som i hög grad kom 
att påverka vidare forskning. I stor utsträckning var Hayes och Flowers 
studier beskrivande och utforskande. Resultaten byggde främst på proto-
kollstudier, så kallade think aloud protocols (Newell & Simon 1972). I 
samband med att skribenterna utförde en skrivuppgift ombads de att rap-
portera vad de ägnade sig åt. Dessa rapporter eller protokoll analyserades 
och låg sedan till grund för Hayes och Flowers (1980:11) välkända skriv-
modell (se fig. 1). 
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Figur 1 Den kognitiva processmodellen. 

I modellen beskrivs de kognitiva delprocesser som en skrivprocess består 
av: planning, translating och revising/reviewing. Med pilarna signaleras att 
dessa delprocesser interagerar under ett skrivförlopp. Modellen innehåller 
även en tänkt monitor som övervakar skrivprocessen samt ytterligare två 
komponenter, skribentens långtidsminne och uppgiftskontexten.  

Skribenterna som studerades hade olika stor erfarenhet av skrivande 
och redan tidigt fanns ett intresse inom forskningen för erfarna, eller som 
de ofta beskrivs, skickliga eller avancerade, skribenters skrivprocesser. 
Intresset för erfarna skribenter hade sin grund i ett skrivdidaktiskt per-
spektiv. Resultaten av forskningen skulle föras tillbaka till undervisningen. 
Om man kunde förstå skrivandets natur och vilka strategier erfarna skri-
benter använde sig av, skulle man också kunna utforma en bättre skrivun-
dervisning.  

Några centrala resultat från denna forskning gör gällande att erfarna 
skribenter skapar en mer omfattande bild av skrivsituationen, än vad oer-
farna skribenter gör. Utifrån den givna instruktionen formulerar de mål 



ANN-CHRISTIN RANDAHL Strategiska skribenter  25 
  

med sitt skrivande som relaterar såväl till mottagaren och den bild man 
som skribent vill skapa av sig själv i texten, som till textens innehåll och 
språk (se Flower & Hayes 1980).  

Ett annat återkommande resultat är att erfarna skribenter ägnar mer tid 
åt planering, såväl före som under skrivandet, och oberoende av om tex-
tens struktur är given eller inte. Planering har också relaterats till ökad 
textkvalitet (se t.ex. Bereiter & Scardamalia 1987, Galbraith 1999 och 
Kellogg 1987). Det finns också resultat som tyder på att god genrebe-
härskning kan leda till mindre planering, utan att textkvaliteten påverkas 
negativt (se Torrance 1996).  

En väsentlig del av forskningen om skrivprocesser har ägnats åt skriben-
tens förmåga att utvärdera och revidera den framväxande texten. Resultat 
har visat att ju bättre skribenter är på att utvärdera den egna texten, desto 
fler revideringar utförs; något som i sin tur påverkar textens kvalitet: ”The 
higher the student’s competence in evaluating already written text, the 
more instances of rereading, evaluating, and transforming were observed, 
and the better the resulting text” (Rijlaarsdam & van den Berg 2006:47 f.; 
jfr även t.ex. Bereiter & Scardamalia 1987). Vidare konstateras att redige-
ring, liksom planering, är en integrerad del av skrivprocessen för den er-
farne skribenten och alltså något som görs återkommande under skrivan-
det (se t.ex. Alamargot & Chanquoy 2001 och Kellogg 2001) Men det 
finns också forskning som visar att skickliga skribenter kan ha olika stra-
tegier, där några kan beskrivas som planerare och andra som redigerare 
samt en tredje grupp som blandar (Torrance, Thomas & Robinson 1994). 

Generellt sett har också erfarna skribenter en förmåga att fokusera hela 
texten och kan revidera den i relation till sina mål med texten. Här har 
även genrekunskap betydelse. I en studie av redigeringsstrategier (Faigley 
& Witte 1981) jämförs oerfarna respektive avancerade unga skribenter 
med vuxna erfarna skribenter. Gruppen avancerade unga skribenter visar 
sig ha likheter både med de vuxna skribenterna och med de mindre erfar-
na skribenterna. Exempelvis gör de avancerade unga skribenterna, liksom 
gruppen vuxna skribenter, dels betydligt fler redigeringar under formule-
ringsfasen, dels fler redigeringar på en semantisk nivå, än vad de oerfarna 
skribenterna gör. Däremot gör dessa skribenter i likhet med gruppen oer-
farna skribenter betydligt fler ytredigeringar, dubbelt så många som de 
vuxna skribenterna. Därmed utför gruppen avancerade unga skribenter 
flest redigeringar totalt sett under sin skrivprocess.  

Förutom att erfarna skribenter utvecklar strategier för att planera och 
revidera sin text har dessa skribenter en förmåga att växla och röra sig 
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mellan ett globalt och ett lokalt textfokus. Att behöva ta såväl globala som 
lokala hänsyn samtidigt i sitt skrivande menar Evensen (1997) är en stor 
utmaning för skribenten. 

Erfarna skribenter utvecklar inte bara framgångsrika strategier i sitt 
skrivande, de ägnar också mer tid åt att planera, formulera och kontrol-
lera sin text (Bereiter & Scardamalia 1987). Det kan egentligen tyckas 
märkligt. I nästan alla andra sammanhang handlar expertförfarandet om 
att kunna utföra någonting snabbare. Med skrivande, menar Alamargot & 
Chanquoy (2001), är det alltså ofta tvärtom; den erfarne skribenten gör 
sin process längre: ”In other words, expert writers paradoxically spend 
more time on their text and operate more complex processes than no-
vices” (a.a. s. 185).  

Samtidigt finns det delar av skrivprocessen som automatiserats hos er-
farna skribenter, något som lyfts fram som en förklaring till varför erfarna 
skribenter kan lägga mer kognitiva resurser på att planera eller redigera 
sin text. För den skribent som måste ägna tid åt att formulera bokstäver 
eller hitta på tangentbordet eller i ordbehandlarens manualer tär själva 
transkriptionen på de kognitiva resurserna. Ett liknande exempel som ofta 
nämns är stavning, där inte minst skribenter med exempelvis dyslexi över-
belastas kognitivt av att formulera långa eller obekanta ord (jfr Wengelin 
& Strömqvist 2000). Generellt ses dock skrivande snarare som en kontrol-
lerad än en automatiserad aktivitet (Kellogg 2001).  

Med fokus på vad som är utmärkande för erfarna skribenters skrivpro-
cesser uppkom även frågor om hur man går från att vara en oerfaren till 
en erfaren skribent. Därmed uppstod vid sidan av modeller över skrivpro-
cessen också ett behov av utvecklingsmodeller. Den utvecklingsmodell som 
kanske har haft störst inflytande presenterades av Bereiter och Scardama-
lia (1987). Genom att undersöka skrivstrategier hos barn och vuxna 
kunde de identifiera två olika system eller processer som skiljer oerfarna 
och erfarna skribenter åt, knowledgde telling och knowledge transfor-
ming. Knowledge telling beskrivs som en ”återberätta vad du vet-strategi”. 
Skribenten antas inte reflektera över den retoriska situationen, över mot-
tagaren eller genren utan skriver som en slags on line-taktik, där innehållet 
i texten hämtas direkt från minnet. Den erfarne skribenten som använder 
sig av en knowledge transforming-strategi lägger istället tid på planering 
och redigering av texten under textens framväxt. Här finns ett inslag av en 
slags dialogisk process, i kognitiv forskning ibland benämnd dialektisk 
process, mellan skribenten och den framväxande texten (se Galbraith 
2009). 
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Förutom att Hayes och Flowers modell fick stort genomslag inom 
skrivdidaktiken gav modellen även en bild av skrivandets komplexitet, 
som i sin tur ledde till ett utforskande av modellens giltighet. Utifrån hy-
potesen om människans begränsade kognitiva kapacitet (Miller 1956) un-
dersöktes olika delprocessers utförande i relation främst till arbetsminnets 
begränsning (se Torrance & Galbraith 2006). Inom detta forskningsfält 
genomförs framförallt experimentella studier. Förgrundsgestalten inom 
fältet är Kellogg, som med sina studier bland annat tydliggjorde att Hayes 
och Flowers ursprungliga modell (Hayes & Flower 1980) saknade kom-
ponenten arbetsminne (se Kellogg 1996).  

Det framfördes även andra förslag till förändringar av modellen. Bland 
annat menade Brand (1989) att även ickekognitiva variabler som affekt 
och motivation borde ingå. Kritik framfördes också mot att den del av 
modellen som beskrev skrivandets kontext, Task Environment, var alltför 
snävt formulerad, eftersom den inte tog hänsyn till den sociala kontexten 
(se Nystrand 1989). I Hayes omfattande revidering av den ursprungliga 
modellen (Hayes 1996:4) är dessa förslag till förändringar genomförda. 
Dessutom har de ursprungliga tre delprocesserna integrerats på ett nytt 
sätt, där generering av innehåll och text ses som en betydligt mer reflexiv 
process. Det metakognitiva systemet dominerar modellen, såväl visuellt 
som innehållsmässigt, och kanske är det en bidragande orsak till att mo-
dellen har kommit att användas för utforskandet av textens framväxt i 
relation till arbetsminne och långtidsminne snarare än i relation till social 
kontext.  

Inom den kognitivt inriktade skrivforskningen har det funnits en upp-
delning mellan studier av mer synliga eller tillgängliga delar av skrivmo-
dellen och mer osynliga eller svårtillgängliga delar av skrivmodellen (se 
Bazerman 2012:96 och Torrance & Galbraith 2006:77). Till de delar 
som är mer tillgängliga för observation hör planering och redigering. Ut-
forskandet av dessa båda delprocesser har bland annat lett till separata 
modeller av planerings- och redigeringsprocesser. Den kognitiva process 
som är minst tillgänglig för observation är idégenerering. I Hayes och 
Flowers ursprungliga skrivmodell kritiserades också just den del som be-
tecknades translating för att ge bilden av en närmast mekanisk överföring 
från tanke till text (Galbraith 2009). Med Hayes (1996) omfattande revi-
dering av modellen kom därför mer färdighetsinriktade processer eller 
aktiviteter att skiljas från idégenerering.  

En samtida forskare som intresserat sig särskilt för denna process är 
Galbraith. En bärande tanke hos Galbraith är att tankar måste synliggöras 
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genom språk och att skrivandet därmed är en idégenererande eller snarare 
idéutvecklande process: ”ideas do not exist prior to their verbal express-
ion” (Galbraith 1999:151). En konsekvens av Galbraiths resonemang är 
att även idéutveckling därmed kan synliggöras som process. Resone-
manget bygger på att det uppstår en dialog mellan skribentens implicita 
idé eller retoriska mål och den framväxande texten. Om vi är alltför hårt 
styrda av vårt retoriska mål och fastlåsta vid vår ursprungliga planering 
missgynnas en idéutvecklande process, vilket i förlängningen också påver-
kar textkvaliteten negativt, menar Galbraith (1996). Även Rijlaarsdam 
och van den Berg (2006) kommer till en liknande slutsats. I sin forskning 
söker de samband mellan när olika delprocesser mest sannolikt dyker upp 
i skrivprocessen och hur sambandet mellan tid och delprocess påverkar 
textens utveckling och kvalitet. De konstaterar bland annat att idégenere-
ring som pågår under hela skrivprocessen ger bättre texter än när idégene-
rering koncentreras till början av ett skrivförlopp.  

2.2 Skrivande i olika ämnen 
Studier av skrivande i olika ämnen kan sägas utgå från två skilda para-
digm. Det ena fokuserar på hur skrivande i sig kan hjälpa elever att ut-
veckla kunskap i olika ämnen och beskrivs ofta med termen writing to 
learn (se t.ex. Bazerman 2005). Det andra handlar om hur skrivandet i 
olika ämnen skiljer sig åt och hur eleverna kan – eller bör – tillägna sig 
dessa skilda former av skrivande. Inom det senare paradigmet, som fått 
beteckningen learning to write, är en återkommande slutsats att lärare i 
skolans alla ämnen behöver ge eleverna explicit undervisning om de genrer 
som hanteras inom respektive ämneskultur (se t.ex. Gibbons 2010, Rose 
2005 och Rothery 1996). Även om de båda paradigmen formellt kan sä-
gas komma från olika forskningstraditioner, det kognitiva, ofta förkortat 
WAC (Writing Across the Curriculum) och det sociala, ofta förkortat 
WID (Writing in the Disciplines) torde det finnas vinster med att förena de 
båda paradigmen (se t.ex. Bazerman 2009), något som också framhålls i 
en nordisk forskningskontext (se t.ex. Knain 2005, Lorentzen & Smidt 
2008:270 och det pågående danska skrivforskningsprojektet Faglighed og 
skriftlighed med den engelska titeln Writing to Learn, Learning to Write).  

Studier av ämnesskrivande kan också visa hur olika ämneskonceptioner 
eller ämnesdiskurser påverkar skrivandet. När det gäller de båda ämnen 
som är föremål för denna avhandling, fysik och svenska, har framförallt 
svenskämnets skrivande undersökts. Här har bland annat L.-G. Malmgrens 
studie (1996:86) om tre skilda ämneskonceptioner beskrivna som ”Svenska som 
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ett färdighetsämne”, ”Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne” och 
”Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” varit tongivande, liksom 
Ivaničs (2004) beskrivning av sex olika skrivdiskurser (se t.ex. Holmberg 
& Wirdenäs 2010, Liberg 2009 och Randahl 2011). Även Bergmans studie 
av svenskundervisningen på olika program (Bergman 2007) knyter an till 
detta liksom till frågan om vilket svenskämne som erbjuds eleverna bero-
ende på om de går ett yrkesförberedande eller ett studieförberedande pro-
gram. Här jämför Bergman sina resultat med resultaten från G. Malm-
grens avhandling 1992 och konstaterar att svenskämnet fortsatt utformas 
olika: ”Innehållet ses som givet och för att eleverna ska nå målen görs en 
nivågruppering som leder till att uppdelningen i ett ’lägre’ svenskämne för 
de yrkesförberedande programmen och ett ’högre’ för de studieförbere-
dande lever kvar” (Bergman 2007:333). 

Även inom fysikämnet finns beskrivningar av skilda ämneskonception-
er. Bland annat har man för det laborativa arbetet identifierat tre skilda 
mål: att utveckla kunskap och förståelse, att skapa intresse samt att träna 
laborativa färdigheter och arbetssätt (Högström, Ottander & Benckert 
2006).  

2.2.1 Fysikämnets och de naturorienterande ämnenas skrivande 
Inom svensk skrivforskning har under 2000-talet framförallt två avhand-
lingar fokuserat specifikt på skrivande i naturorienterande ämnen, Att 
skriva i naturorienterande ämnen i skolan (af Geijerstam 2006) och Biolo-
giämnets texter (Nygård Larsson 2011). Af Geijerstams avhandling är del 
av ett större forskningsprojekt, Elevers möte med skolans textvärldar, och 
avhandlingen studerar texter som elever i årskurs fem och åtta skriver i 
NO. Studiet av elevernas texter har tre olika ingångar: för det första besk-
rivs det förlopp som omger skrivandet utifrån ett dialogiskt perspektiv, för 
det andra analyseras elevernas texter bland annat utifrån genre och för det 
tredje utforskas elevernas förståelse av den egna texten utifrån textrörlig-
het. För denna analys skiljer af Geijerstam mellan tre typer av textrörlig-
het: textbaserad rörlighet, som beskriver hur eleven diskuterar innehållet i 
texten, rörlighet utåt, där eleven kopplar innehållet i texten till sina egna 
tankar och erfarenheter, och interaktiv rörlighet, där eleven förmår sätta 
in texten i en slags kommunikativt sammanhang. Genom hela avhandling-
en sker en jämförelse mellan låg- och högpresterande elever där af Geijer-
stam konstaterar att de lågpresterande eleverna gynnas av skrivande som 
bygger på praktiskt arbete i klassrummet och muntliga aktiviteter, till 
exempel laborationer, medan de texter som tar sin utgångspunkt i läsning-
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en av andra texter är svårare för denna elevgrupp att hantera. Vidare kon-
staterar af Geijerstam att skrivandet i de naturorienterande ämnena har 
betydligt lägre status än skrivandet i andra ämnen och att det sällan före-
kommer explicit undervisning om hur och varför texter skrivs. Därigenom 
menar af Geijerstam att man i undervisningen dels går miste om en pot-
ential för lärande som finns i skrivandet, dels att eleverna inte får tillgång 
till ett metaspråk för att medvetandegöra och i förlängningen utveckla det 
egna skrivandet: ”språkkunskaperna byggs upp genom att man använder 
språket och förstår hur man använder det. Med en sådan syn på språket 
levande i klassrummet kan lärkraften i skrivandet utnyttjas i högre ut-
sträckning än vad som är fallet idag” (2006:169). 

Även Nygård Larsson lyfter fram vikten av att ämnesundervisningen är 
vad hon kallar språk- och textmedveten: ”En höjd metaspråklig medve-
tenhet om olika textvärldar ger eleven ökat utrymme att handla som en 
språkande och textskapande individ inom ramen för olika praktiker” 
(2011:319). I avhandlingen undersöks vilka möjligheter framförallt läro-
boken och lärarens undervisning ger eleverna till ett koherent betydelse-
skapande i biologiämnet. Avhandlingen har ett fokus på flerspråkiga ele-
ver och skolframgång i ämnet mätt i betyg på de skrivuppgifter som han-
teras. Här konstaterar Nygård Larsson att de texter som de flerspråkiga 
eleverna skriver sällan når över godkänt. En förklaring till detta finner 
Nygård Larsson i att dessa elever i sitt skrivande använder en strategi där 
lärobokstexten återges på ett mycket textnära sätt. Denna strategi menar 
Nygård Larsson fungerar för textaktiviteter som är mer beskrivande, men 
inte för textaktiviteter som kräver ett större mått av reflektion, som argu-
mentation och förklaring. Det är dock viktigt att poängtera att den text-
nära strategin i sig inte behöver vara problematisk. Den utgör istället en 
resurs för att utveckla en ämnesadekvat diskurs. Detta är något som även 
af Geijerstam framhåller i sin avhandling. Problemet med den textnära 
strategin är istället att den, som för eleverna i Nygård Larssons avhand-
ling, inte är tillräcklig för de textaktiviteter som bygger på ett eget ställ-
ningstagande och som i sin tur framskrivs i läroplanen som avgörande för 
att nå högre betyg.  

Även om det förekommer olika slags skrivuppgifter finns det några som 
är återkommande och som kan ses som typiska för de naturorienterande 
ämnenas skrivande: laborationsrapporter, redovisningar av exkursioner, 
skriva svar på prov och besvara frågor i läroboken (se Lykknes & Arnesen 
2008; jfr även Nygård Larsson 2011). Av dessa skrivuppgifter intar, me-
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nar Lykknes och Arnesen (2008), laborationsrapporten en särställning 
genom att vara den genre som är central i en vidare ämnesspecifik diskurs.  

 Laborationsrapportens starka position i de naturorienterande ämnena 
framhålls även av Knain (2005). I en studie fick elever instruktionen att 
skapa en så bra laborationsrapport som möjligt i grupp med sina tidigare 
individuella rapporter som grund. Syftet var att undersöka vilka aspekter 
av rapportskrivandet som eleverna tog upp till diskussion och som därmed 
kunde tolkas som relevanta problem ur elevperspektiv för att hantera rap-
portskrivande. Det som diskuterades var laborationens resultat; varför 
eleverna hade kommit fram till olika resultat och vilket resultat som var 
det bästa och som därmed skulle ingå i grupprapporten. Däremot diskute-
rades varken textens uppbyggnad eller språk. Knain tolkar dessa resultat 
som att eleverna saknar ett metaspråk för att tala om laborationsrappor-
ten som text och att tillägnandet av genren sker implicit. Knain menar 
därför att eleverna behöver explicit undervisning om laborationsrapporten 
och dess fasta IMRaD-struktur, det vill säga inledning, metod, resultat och 
diskussion. Han ställer även frågan om laborationsrapporten och dess 
struktur snarare fungerar som en modell för att etablera en naturveten-
skaplig arbetsmetod än som ett sätt att lära eleverna hantera en naturve-
tenskaplig genre.  

I en senare studie har Knain låtit lärare i naturvetenskap genomföra 
samma uppgift (Knain 2008). Den främsta skillnaden mellan grupperna 
var att lärarna istället för att diskutera vilket resultat som var bäst disku-
terade möjliga felkällor som orsak till de divergerande resultaten. Här ser 
Knain en möjlig förklaring i att eleverna är i en skoldiskurs medan lärarna 
är i en vetenskaplig diskurs.  

Även Aamotsbakken och Askeland (2013) har studerat elever som skri-
ver laborationsrapporter. I deras studie ställer de specifikt frågan om vad 
som utmärker de skickliga skribenterna: ”Hva gjør de gode skriverne i 
fysikk i videregående skole?” (a.a. s. 118). Vid en analys av dessa elevers 
laborationsrapporter noterar Aamotsbakken och Askeland att eleverna 
följer de genrekrav som finns för laborationsrapporten och använder sig 
av beskrivning, förklaring och en viss del argumentation. Stilen är vad de 
beskriver som nykter och saklig. Utrymmet för att vara personlig i en la-
borationsrapport är mycket begränsat men elevernas röster kan framträda 
när de argumenterar för ett visst tillvägagångssätt eller resonerar kring 
felkällor som kan ha påverkat resultatet. Aamotsbakken och Askeland 
konstaterar även att läroboken är en central resurs för eleverna i fysikäm-
nets skrivande och att eleverna lägger sig relativt nära lärobokens formule-
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ringar: ”En tilnærmet plagiering kan ses i elevenes skriftlige tekster når det 
gjelder å løse oppgaver” (a.a. s. 128). Aamotsbakken och Askeland speku-
lerar i att det har med fysikämnets textkultur att göra, där stringens och 
tydlighet i definitioner och beräkningar efterfrågas och där läroboken ses 
som en förebild. Eleverna har även blivit ombedda att besvara frågor om 
skrivande i fysikämnet. Liksom Knain konstaterar Aamotsbakken och 
Askeland att eleverna i hög grad saknar ett metaspråk för att tala om tex-
ten men att eleverna vet vad som förväntas av dem när de skriver en labo-
rationsrapport. Det är, menar Aamotsbakken och Askeland, som om 
språket vore osynligt eller oväsentligt för eleverna i fysikämnets skrivande. 
”Du bare skriver direkte hva som er”, svarar exempelvis en elev (a.a. s. 
135). Av elevsvaren framgår också att de skrivuppgifter som eleverna han-
terar inte ställer krav på någon språklig kreativitet samt att flera elever 
uppskattar rapportens fasta eller givna struktur.  

Det naturvetenskapliga skrivandet har också studerats utifrån textnor-
mer och vad som är utmärkande för en naturvetenskaplig diskurs (se t.ex. 
Danielsson & Ekvall 2008, Gibbons 2010, Halliday 1993, Lykknes & 
Smidt 2008 och Nygård Larsson 2011). Här lyfter man till exempel fram 
det ämnesspecifika ordförrådet, där inte bara nya begrepp i sig kan vara 
svåra att hantera, utan där begrepp från en mer vardaglig diskurs får en ny 
betydelse. Den nominala stilen är också något som utmärker den naturve-
tenskapliga diskursen. En syntax där verben eller processerna framförallt 
är relationella underlättar redogörelsen för hur begrepp förhåller sig till 
varandra, något som är avgörande för att föra ett naturvetenskapligt reso-
nemang. Satsens struktur är i sig sällan så komplicerad, däremot medför 
nominalgrupperna och de många grammatiska metaforerna att satsen får 
en lexikal täthet. Ytterligare ett drag som uppmärksammas är att naturve-
tenskapliga texter i hög utsträckning är multimodala. Det betonar även 
Martin och Rose (2008) i sin omfattande presentation av de genrer som är 
verksamma i skolans skrivande. I genomgången av skilda genrer framhål-
ler Martin och Rose framförallt tre som är centrala för naturämnena: re-
ports, explanations och procedural recounts. I en svensk kontext före-
kommer vid sidan av genre istället textaktivitet som begrepp (se Ledin 
2006), delvis för att skilja genrebegreppet i den mening Martin och Rose 
ger det från det genrebegrepp som bygger på Millers definition (1984) och 
som ligger närmre den allmänna användning av begreppet som etablerats 
och där exempelvis laborationsrapporten eller debattartikeln kan betrak-
tas som en genre (för en vidare diskussion se t.ex. Ledin 2001). 
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2.2.2 Svenskämnets skrivande 
Svenskämnets skrivande är ett fält som rymmer flera olika perspektiv. Det 
finns till exempel forskning som tar sin utgångspunkt i ämnets styrdoku-
ment och skolpolitiska diskurs (se t.ex. Hansson 2011 och Sjöstedt 2013). 
Annan forskning fokuserar i första hand på undervisningen (se t.ex. Berg-
man 2007 och TOKIS-projektet, Holmberg, Ledin & Wirdenäs 2006). 
Vissa studier tar ett lärarperspektiv (se t.ex. Knutas 2008) medan andra 
främst intar ett elevperspektiv (se t.ex. Kronholm-Cederberg 2005 och 
Parmenius-Swärd 2008). Det finns studier om skrivande i olika åldrar (se 
t.ex. Elevers möte med skolans textvärldar av Liberg m.fl. 2002), om skri-
vande ur ett flerspråkigt perspektiv (se t.ex. Sellgren 2011) och om respons 
och bedömning (se t.ex. Kronholm-Cederberg 2009 och Skar 2013) för att 
nämna några.  

Trots denna relativa rikedom på perspektiv kan man också se vissa 
sammanhållande drag i forskningen om svenskämnets skrivande. Exem-
pelvis finns det en tradition av att studera elevers skrivande framförallt 
genom textanalys. Ett tidigt verk inom denna tradition är En bidragande 
orsak till det är Hultmans och Wessmans pionjärarbete Gymnasistsvenska 
(1977), en kvantitativ textanalytisk studie av elevers språkbruk i centrala 
prov. I och med att deras arbete var en startpunkt för studiet av elevers 
skrivande i svenskämnet har det i någon mening även blivit normbildande 
för hur vi väljer att studera elevers skrivförmåga (jfr även Blåsjö 2010). 
Resultaten från Gymnasistsvenska har också använts som en referens-
punkt i senare studier, t.ex. av Nyström (2000) och Östlund-Stjärnegårdh 
(2002). Med Nyströms avhandling Gymnasisters skrivande fick även be-
greppet genre spridning i forskningen om elevers skrivande. I avhandling-
en ger Nyström bland annat en översikt över svenskämnets skrivande och 
hon konstaterar att det finns ett relativt fast genrelandskap bestående av 
narrativa texter, utredande och argumenterande texter samt faktaredovis-
ningar av typen bokrecension eller olika slags litteraturredovisningar.  

Att textanalys har en så stark ställning i studier som handlar om 
svenskämnets skrivande kan också höra samman med en teoretisk inram-
ning där skrivande utifrån en sociokulturell eller dialogisk förståelse ses 
som språkligt medierad. Genom textanalys kan vi alltså undersöka vilka 
språkliga resurser – eller medierande redskap (se t.ex. Blåsjö 2004) – ele-
ver tar i bruk i sitt skrivande. För studier av språkliga resurser erbjuder 
den systemisk-funktionella grammatiken, förkortad SFG eller SFL, en rik 
uppsättning analytiska begrepp (för en svensk terminologi se Holmberg & 
Karlsson 2006). Under 2000-talet har analyser av elevtexter där begrepp 
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från SFG använts fått stort genomslag (se t.ex. Bergh Nestlog 2012, Folke-
ryd 2006, Holmberg 2013, Magnusson 2011 och Nordenfors 2011), såväl 
för studiet av elevers skrivförmåga som av elevers skrivutveckling.  

Att utgå från en sociokulturell eller dialogisk förståelse av skrivande in-
nebär också att studiet av elevernas texter behöver knytas till kontexten på 
något sätt. Därför är det vanligt att analyser av elevtexter kompletteras 
med observation av den omgivande undervisningen (se t.ex. Holmberg 
2012 och 2013, Holmberg & Wirdenäs 2010 och Skar 2013) och/eller 
intervjuer med eleverna och/eller lärarna (se t.ex. Brorsson 2007, Folkeryd 
2006, Nyström 2000 och Westman 2009). På så sätt har dessa studier 
också i metodologiskt hänseende kommit att likna varandra. Sammantaget 
fokuserar vanligen den sociokulturella skrivforskningen mer på produkten 
än på processen.  

Det finns dock ansatser till processorientering. Ett exempel är studiet av 
kollaborativt eller kooperativt skrivande, där elevers diskussioner eller 
förhandlingar om texten så att säga ”fångar” processen. Ett sådant exem-
pel är Godhes (2011) studier av multimodalt berättande. Bland annat visar 
analysen att det är formuleringar snarare än bild och ljud som eleverna 
diskuterar i arbetet med sina berättelser.  

Den framväxande texten har också studerats med hjälp av Wiki (se t.ex. 
Sofkova Hashemi 2013). I en Wiki sparas en ny version av texten efter 
varje skrivtillfälle. Därmed, menar Sofkova Hashemi, kan Wiki-verktyget 
delvis bidra till ett synliggörande av skrivprocesser. I en studie följer Sof-
kova Hashemi elever i årskurs fyra och sex som skriver narrativa texter. 
Bland annat undersöker hon sex elevers redigeringsstrategier. Här skiljer 
Sofkova Hashemi mellan redigeringar som görs på en ytnivå, med syftet 
att nå en större korrekthet, och redigeringar som i någon mån påverkar 
innehållet i texten. Sofkova Hashemi konstaterar att eleverna främst gör 
redigeringar på lokal nivå som huvudsakligen handlar om språklig kor-
rekthet. Det stämmer väl med tidigare resultat av yngre skribenters redige-
ringsstrategier. Hon konstaterar också att redigering är en återkommande 
aktivitet i elevernas skrivande: ”Analysis of the history logs of the indi-
vidual student pages revealed iterative activities with the students re-
viewing their text on several occasions” (a.a. s. 18). Förutom att versions-
hanteringen gör det möjligt att studera textens framväxt tänker sig Sof-
kova Hashemi att loggningen av texten också kan ha didaktiska implikat-
ioner. Exempelvis skulle loggningen kunna vara ett verktyg för att ut-
veckla elevernas metareflektion över den egna processen eller ett sätt för 
lärare att följa elevers skrivutveckling. 
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 En metod för att utforska skrivandet som social aktivitet är kartlägg-
ning av text- eller aktivitetskedjor. I en studie av hur ett skrivprojekt orga-
niseras i tre olika klassrum använder Holmberg och Wirdenäs (2010) be-
greppet textkedjor som en definition av de läs- och skrivtillfällen lärarna 
initierar under ett skrivförlopp. I en senare kartläggning av delvis samma 
material (Holmberg 2012) prövar Holmberg den systemiskt-funktionella 
grammatikens utgångspunkt att kontexten finns i texten och ifrågasätter 
möjligheten att enbart genom den färdiga texten, som i detta fall är en 
skrivuppgift i skolan, kunna rekonstruera dess kontext. Istället argumente-
rar Holmberg för att man borde se textens kontext som de talade och 
skrivna texter som aktiveras i ett skrivförlopp. Vill vi förstå vad det inne-
bär att hantera en skrivuppgift inom skolans ram menar Holmberg alltså 
att vi behöver kartlägga hela kedjor av aktiviteter: ”Den skrivna texten 
kan förstås mot bakgrund av hela den praktik som bildas av en rad olika 
aktiviteter, vilka alla på olika sätt realiseras i texter med språkliga och 
andra semiotiska resurser” (a.a. s. 79; jfr även Holmberg 2013). 

2.3 Hemmet som skolskrivandets kontext 
Att hemmet påverkar skrivandet i skolan var en slutsats som blev tydlig 
med Heaths klassiska studie Ways with words (1983) där hon kunde visa 
att barn i sina hem deltog i skilda litteracitetspraktiker som förberedde 
barnen för skolans skrivande på olika sätt. För barn som kom från medel-
klassförhållanden påminde hemmets litteracitetspraktiker i högre grad om 
vad barnen mötte i skolans undervisning än vad de gjorde för barn som 
kom från hem med lägre socioekonomisk status. Studier med liknande 
resultat har även genomförts i Sverige (se t.ex. Nauclér & Boyd 1997). 
Heaths studie kom också att bryta med en tidigare föreställning om skolan 
som den plats där all läs- och skrivinlärning sker.  

Det finns även studier där skolans skrivande inkluderats i ett bredare 
grepp om ungdomars kommunikation. En sådan studie är Bellanders av-
handling (2010). Bland annat visar hon hur eleverna skiftar mellan olika 
verksamheter i skrivandet och hur digitala medier underlättar en sådan 
praktik. De elever hon följer närmast integrerar skrivandet av skoluppgif-
ter med sitt fritidsskrivande. I den snabba växling som sker mellan olika 
texter förmår dock eleverna skilja verksamheterna åt genom att exempel-
vis göra olika språkliga val (se även Sofkova Hashemi 2011). Studier av 
hur elever löser skrivuppgifter i hemmet är dock relativt ovanliga. Däre-
mot finns en ständigt pågående debatt i medierna om läxor, där forskare 
bland annat ifrågasätter hemarbetets vara eller inte vara med tanke på hur 
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hemmiljön kan skilja sig åt framförallt med avseende på vilka former av 
resurser som eleverna erbjuds (se t.ex. Westlund 2013).  

2.4 Utgångspunkter för avhandlingen 
I relation till tidigare forskning vill jag med denna avhandling framförallt 
bidra med två saker, att ge ökad kunskap om hemmet som skolskrivandets 
kontext, och att synliggöra såväl sociala som kognitiva utmaningar som 
erfarna elevskribenter möter i olika skrivuppgifter. 

Min avhandling knyter an till Hayes och Flowers forskning på två sätt. 
Dels delar jag deras utforskande eller beskrivande forskningsintresse där 
målet kan formuleras som en ökad förståelse för mänsklig aktivitet genom 
ett nära studium av konkreta praktiker. Jag fjärmar mig därmed från den 
hypotesgenererade kognitiva skrivforskningen där en stor del av skrivan-
det sker i en experimentell miljö. Dels utgår jag från Hayes och Flowers 
kognitiva processmodell och revideringar av modellen i samband med 
analys av mina data (se vidare 4.1). 

Liksom flera tidigare studier av skrivprocesser har även min studie ett 
fokus på erfarna skribenter. Att vara en erfaren skribent är, som jag ser 
det, emellertid ingen generisk förmåga. En del av den kognitivt inriktade 
skrivforskningen tar ett sådant perspektiv och utgår från ålder som den 
viktigaste faktorn för inlärning. Det vill säga utveckling leder till inlärning. 
I denna avhandling utgår jag istället från att inlärning leder till utveckling. 
Att eleverna i denna avhandling är erfarna skribenter beror alltså i mindre 
grad på att de är äldst i utbildningssystemet och i högre grad på att de har 
störst erfarenhet av att hantera skrivuppgifter inom skolans ram. Med 
valet att studera erfarna skribenter följer också en förhoppning om att 
kunna påverka skolskrivandets praktik genom att sätta fokus på fram-
gångsrika strategier. 

Utifrån såväl teoretiska som metodologiska val i avhandlingen (se vi-
dare kap. 3, 4 och 5) blir de synliga delarna av skrivprocessen mest fram-
trädande. Hur idégenerering går till är alltså inte en fråga för avhandling-
en. Jag kan sympatisera med ett writing to learn-perspektiv (jfr t.ex. 
Bazerman 2005, Elbow 1998 och Galbraith 1996), eftersom jag ser skri-
vande som en dialogisk process. Men i denna avhandling blir dialogen 
mellan skribenten och den framväxande texten synlig i redigeringsproces-
sen snarare än i idégenereringsprocessen. 

När den individuella processen och inte den färdiga produkten under-
söks får det till följd att de kognitiva processerna behöver beskrivas på 
något sätt. Eftersom utforskandet av dessa processer i så hög grad kommit 
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att förläggas inom det kognitiva skrivforskningsfältet blir det också främst 
därifrån man kan hämta såväl begrepp som modeller. För min analys an-
vänder jag Hayes och Flowers processmodell och utvecklingar av den. Att 
delar av modellen eller vissa av begreppen får sättas inom parentes när 
man, som jag, vill studera skrivprocesser ur ett dialogiskt perspektiv ser 
jag inte som en svaghet i avhandlingens upplägg. Inte heller den kognitiva 
forskningen försöker täcka in hela modellen i sina studier. Alamargot och 
Chanquoy (2001) menar istället att skrivmodeller generellt tillåter att man 
som forskare avgränsar delar av en modell för sin studie: ”Text writing 
models allow researchers to focus on some dimensions of the writing task, 
without forgetting that these dimensions belong to a complex system” 
(a.a. s. 3). Däremot tycks man inom den kognitiva forskningen oftare ha 
satt de delar av Hayes och Flowers modell inom parentes som jag främst 
intresserar mig för, nämligen kontexten och de resurser som kontexten 
möjliggör i skrivprocessen.  

Att skriva i olika ämnen, som är ytterligare ett bärande tema i avhand-
lingen, är något som både varit och är i blickfånget för den samtida forsk-
ningen. Här finns både avslutad och pågående relevant forskning. I en 
svensk kontext kan eventuellt valet att studera skrivande i fysikämnet vara 
viktigt med tanke på hur få studier som överhuvudtaget ägnats naturäm-
nenas skrivande på gymnasiet och fysikämnets skrivande i synnerhet. Men 
generellt tror jag att mitt bidrag till det tema som i internationell forskning 
knyter an till begreppen writing across the curriculum (WAC) eller writing 
in the disciplines (WID) och som kopplar skolans skrivande till olika äm-
neskulturer inte i första hand består i att än en gång visa hur dessa ämnes-
kulturer ”tvingar fram” olika texter. Istället tror jag att relevansen för 
temat ligger i att avhandlingen försöker undersöka om och i så fall på 
vilket sätt en viss ämneskultur också kan påverka eller ”tvinga fram” olika 
skrivprocesser.  
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3. Några teoretiska utgångspunkter 
Denna avhandling om hur elever hanterar skrivuppgifter knyter an till den 
socialt inriktade skrivforskningen, där dialogiska teorier bildar ett ram-
verk kring synen på skribenten, texten och kontexten. Först ges en kort 
överblick över de grundpelare som dialogiska teorier vilar på och vilka 
konsekvenser ett dialogiskt förhållningssätt får för synen på skolskrivande 
och elevtexter. Därefter redogörs för hur valet att studera skrivprocesser 
ur ett dialogiskt perspektiv påverkar beskrivningen av kontexten och kon-
textens relation till texten. 

Även om studier inom den socialt inriktade skrivforskningen kan ha en 
bakgrund i olika vetenskapliga fält (se t.ex. Barton & Papen 2010) förenas 
de ofta av etnografiskt färgade metodval och de har därmed en mer eller 
mindre tydlig koppling till antropologin. Denna avhandling utgör inget 
undantag. Jag delar också flera av den antropologiska skrivforskningens 
utgångspunkter. Exempelvis förutsätter jag att skrivandet i olika kontexter 
skiljer sig åt och att skillnaderna beror på att eleverna deltar i olika äm-
neskulturer, där skrivandet tillmäts olika funktioner som i sin tur formar 
specifika sätt att skriva. Däremot ser jag inte antropologin som en teore-
tisk utgångspunkt för avhandlingen. De etnografiskt färgade metoder som 
ligger till grund för materialinsamlingen (se kap. 5) ska istället ses just som 
metodologiska val i linje med ett rådande förhållningssätt inom den socialt 
inriktade skrivforskningen.  

Att studera skrivprocesser ur ett dialogiskt perspektiv innebär att man 
intresserar sig för hur individer utnyttjar såväl fysiska som kognitiva re-
surser (jfr Säljö 2000). Utifrån den teoretiska grund som avhandlingen 
vilar på är det viktigt att tydliggöra att dessa kognitiva eller intellektuella 
resurser och redskap tillägnats genom interaktion. I språket och i de arte-
fakter vi använder ligger vår förståelse av omvärlden inbäddad och den 
förs på så sätt vidare.  

3.1 En dialogisk språksyn 
Dialogiska teorier kan sägas vila på tre grundpelare: interaktion, kontex-
tualisering och semiotisk mediering (jfr Linell 2009:31). Det innebär för 
det första att vi är beroende av varandra i meningsskapandet. Utifrån ett 
dialogiskt perspektiv bygger allt meningsskapande på samspel. Det är 
också genom samspel eller interaktion som vi utvecklas och formas som 
människor. För det andra att meningsskapande är situerat. Det finns en 
växelverkan mellan kontexten och interaktionen, där kontexten möjliggör 
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en viss form av interaktion men där interaktionen också i sin tur påverkar 
kontexten. Kontexten erbjuder skilda potentiella resurser som görs rele-
vanta i samspelet där och då. Med begreppet kontextualisering (Gumperz 
1992) signaleras dessutom att det är deltagarnas perspektiv på kontext 
som avses. För det tredje sker meningsskapandet med hjälp av tecken eller 
verktyg. Ibland skiljer man mellan intellektuella eller språkliga verktyg och 
fysiska verktyg, där de språkliga verktygen har en särställning genom att 
all kommunikation i någon mening är kodifierad i språk. Vi handlar ge-
nom språk och får även andra att handla genom språk. Därför är det rele-
vant att studera vad människor gör med språket. Ur ett dialogiskt perspek-
tiv är det även viktigt att framhålla att språket inte är ett neutralt verktyg 
utan snarare flexibelt och relativt den kultur eller kontext vi befinner oss i. 
Därmed kan man säga att språket medierar världen för oss. Ibland fram-
hålls även dessa tecken eller verktyg som något som finns mellan oss och 
världen (se t.ex. Säljö 2000:81). Kort sagt handlar dialogiska teorier om 
meningsskapande, där vi med språket som verktyg interagerar med andra 
på ett sätt som är meningsfullt utifrån den kontext eller situation som vi 
befinner oss i. ”One could therefore propose that the term ‘dialogical the-
ories’ is to be understood as a kind of shorthand for ‘interactional and 
contextual theories of human sense-making’” (Linell 2010:3). 

Dialogiska teorier är som termen antyder ett samlingsbegrepp där dessa 
tre grundpelare elaboreras och utvecklas på olika sätt utifrån den aktuella 
studiens syfte. Ofta ses Bachtins och Voloshinovs arbeten som banbry-
tande genom sina idéer om hur språk och tecken måste förstås i sitt kon-
kreta sammanhang som historiskt situerade och sociala fenomen. Genom 
deras pionjärarbete kom språket i bruk in som ett alternativt paradigm i 
språkforskningen till studiet av språket som system.  

I sin flitigt refererade text Frågan om talgenrer poängterar Bachtin hur 
våra yttranden är beroende av tidigare yttranden: ”Varje enskilt yttrande 
är en länk i talkommunikationens kedja” (Bachtin, 1997:223). Våra ytt-
randen bygger alltså på tidigare yttranden och återspeglar därmed de för-
utsättningar som kontexten ger. Genom att kontexter och texter länkas 
samman på det här sättet uppstår dialogiska strukturer eller relationer i 
yttrandet eller texten (jfr Ajagán-Lester, Ledin och Rahm 2003). När vi 
skapar mening skapar vi därmed om och skapar nytt. Att undersöka hur 
dialogiska strukturer skapas i elevernas texter är en viktig del i denna av-
handling.  

Eftersom yttranden ingår i kedjor kommer även det aktuella yttrandet 
att länkas samman med framtida yttranden. Detta är något som man 
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kanske framförallt har intresserat sig för i samtalsforskningen genom att 
fokusera hur yttranden i den omedelbara kontexten, den så kallade co-
texten, tas upp i den fortsatta kommunikationen (se t.ex. Linell 1998:132 
). I denna avhandling om skrivprocesser och elevtexter i vardande kan det 
dittills skrivna ses som den fortsatta textens co-text.  

Bachtin beskriver denna länkning bakåt och framåt som en dubbel dia-
logicitet, genom att yttrandet både relaterar till den kulturella kontexten 
och till den konkreta mottagaren. Yttrandet får därmed en intentionalitet 
eller en riktadhet (jfr Ledin 2013). I skrivforskning beskrivs ett fokus på 
skribent och mottagare som en fokusering på den dyadiska kontexten (se 
t.ex. Nystrand 1997). För att förstå hela skrivandets kontext bör man, 
menar Nystrand, ta hänsyn till skribentens medvetenhet som läsare och 
om läsare. Nystrand beskriver det närmast som en slags metareflektion 
över den egna texten som inbegriper en förståelse för eller antaganden om 
läsarens förväntningar. Skribenterna utvecklar, skriver Nystrand, med 
tiden en känsla för text och kontext, ”de vet hvor og når de skal være 
eksplisitt overfor hvem om hva” (a.a. s. 138 kurs. i original). Till skillnad 
från Shannons och Weavers välkända kommunikationsmodell (1949) 
framhålls i dialogisk teori mottagarens eller adressatens aktiva deltagande 
och förmåga till förståelse i samspelet, vilket ytterst vilar på en tanke om 
att uppnå intersubjektivitet (jfr Linell 2009).  

Eftersom våra yttranden – om än individuella och unika – återspeglar 
de förutsättningar som kontexten ger, utvecklas enligt Bachtin olika gen-
rer: ”varje sfär av språkanvändningen utarbetar egna relativt fasta typer 
av sådana yttranden, typer som vi kallar talgenrer” (1997:204; kurs. i 
original). Jag har valt att inte operationalisera begreppet genre i denna 
avhandling, men förutsätter utifrån ovanstående resonemang att elevernas 
yttranden i den naturvetenskapliga kontexten på olika sätt kommer att 
skilja sig från deras yttranden inom svenskämnets ram och att denna skill-
nad inte enbart går att hänskjuta till uppgiftsinstruktionen, utan även till 
en specifik ämneskultur. 

Dialoger är emellertid inte bara externa. Inte heller är de resurser som 
elever kan ta i bruk i skrivandet något som enbart ligger utanför dem 
själva. Även den interna dialogen är av betydelse i meningsskapandet (jfr 
t.ex. Säljö 2000). Här har i synnerhet Vygotskijs teorier (2001) varit ton-
givande. Dessa idéer brukar beskrivas som sociokulturella eller sociohisto-
riska men kan även ses som delar av en större teoribildning som ibland 
beskrivs som sociala teorier. Här har jag valt att behålla dialogiska teorier 
som paraplyterm med motiveringen att de tre grundpelarna som redogörs 
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för ovan ligger som ett fundament även för Vygotskijs tankebygge. Däre-
mot är det viktigt att poängtera att intressefokus skiljer sig åt mellan Bach-
tin och Vygotskij. Medan Bachtin intresserar sig för dialogiska strukturer 
och deras uppkomst intresserar sig Vygotskij för överföring och tilläg-
nande av kunskap. Det är givetvis en grov generalisering, men ändå en 
åtskillnad som låter sig göras delvis på grund av Vygotskijs begrepp inter-
nalisering. Det är en grundtanke för Vygotskij att våra inre processer har 
föregåtts av yttre aktivitet med andra. Övergången från det sociala till det 
individuella kallar Vygotskij sociogenes. Med denna princip kan Vygotskij 
förklara hur kognitiva processer utvecklas och blir till resurser för oss i 
meningsskapandet. Vi tänker genom språk och språk medvetandegör våra 
tankar. På så sätt är tanken och språket i dialog med varandra. Med ut-
vecklingen av språket följer en ökad förmåga till kreativitet och reflektion. 
Enligt Vygotskij är det också först när tankar formuleras i språk som de 
kan betraktas, revideras och vidareutvecklas. Att skriva förutsätter där-
med att elever kan föra en inre dialog med sig själva. För denna avhand-
ling behövs Vygotskijs ramverk just för detta ändamål, att synliggöra 
skrivprocessens kognitiva sida.  

Utifrån en dialogisk språksyn bygger alltså förståelsen av elevers skri-
vande på följande antaganden: När elever skriver en text sker ett samspel 
mellan eleven och den andre i meningsskapandet. Denne andre kan vara 
mottagaren av texten och då ytterst läraren, men det kan också finnas 
andra läsare längs vägen. Även eleven som läsare av sin egen text är cen-
tral att lyfta fram i en avhandling som undersöker skrivprocesser. Samspe-
let med den andre kan också manifesteras i yttre dialoger som förs om 
texten. Viktigt att poängtera är dessutom det samspel som uppstår när 
eleverna läser andra texter i samband med skrivandet. Den färdiga texten 
kommer att bära spår av dessa samspel eller dialoger (jfr Nelson 2008).  

Skrivandet sker också i dialog med den omgivande kontexten. På så sätt 
finns i skrivandet en dubbel dialogicitet, där eleven förutom att skriva i 
dialog med den andre också skriver i dialog med de textnormer som gäller 
för den verksamhet som skolan och dess skilda ämneskulturer utgör. Här 
har förtrogenhet med den genre som efterfrågas betydelse för hur eleven 
kan hantera den specifika skrivuppgiften. Språket som en resurs för me-
ningsskapande är alltså beroende av tidigare erfarenheter av liknande situ-
ationer. Det finns en utvecklingsgång där individen går från att vara åskå-
dare till att bli deltagare, för att sedan behärska den aktuella aktiviteten 
(jfr Wertsch 1998). Elevers möjlighet att påverka yttrandet är alltså av-
hängig av deras erfarenheter, och i förlängningen av deras kompetens: ”Ju 
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bättre vi behärskar genrerna, desto friare använder vi dem och desto ful-
lare och klarare uppenbarar vi vår individualitet i dem … kort sagt, desto 
fullständigare realiserar vi vår fria avsikt med talet” (Bachtin 1997:221). 

Förutom att skrivande är en social aktivitet har skrivandet också en 
kognitiv sida. Eleverna skriver i dialog inte bara med andra utan också 
med sig själva. När tankar formuleras språkligt sker ingen mekanisk över-
föring; tankarna har ingen färdig språklig representation. Genom att de 
kommer till uttryck, externaliseras, blir de både resurser för den fortsatta 
texten och föremål för reflektion och modellering.  

3.2 En rörlig kontext 
Ett fokus på skrivprocesser får till följd att kontexten för skrivandet är i 
ständig rörelse. På samma sätt som i samtalsforskningen (se t.ex. Goffman 
2006 och Gumperz 2006) blir det viktigt att uppmärksamma detta fak-
tum. Några av de kontextmodeller som flitigt används inom skrivforsk-
ningen är Faircloughs flerlagermodell (1989 och 1992) och Engeströms 
(1996) modell för verksamhetsanalys. Huruvida dessa kontextmodeller 
förmår frilägga kontexten på ett sådant sätt att analysen verkligen ökar 
vår förståelse av villkoren för textens utformning har ifrågasatts (se Karls-
son & Strand 2012), då dessa modeller ger en närmast statisk bild av kon-
texten. 

Utifrån ett dialogiskt perspektiv är kontextens omfattning en öppen 
fråga. Det förekommer att kritik riktas just mot hur avgränsningen av 
kontexten hanteras inom denna teoribildning. Även om meningsskapande 
är komplext och om allt i princip skulle kunna vara kontext för exempel-
vis hanteringen av en skrivuppgift, så kommer i slutändan bara vissa delar 
av kontexten att vara relevanta. I en beskrivning av olika kontexthypote-
ser skriver Ongstad (2013) att ett yttrande tolkas utifrån de semiotiska 
resurser som den som yttrar sig och den som tolkar har internaliserat som 
kontext. Därför måste vi, menar Ongstad, avgränsa kontexten på något 
sätt. Samtidigt bör man ur ett dialogiskt perspektiv inte på förhand fast-
ställa vad som skulle kunna vara kontext, eftersom en dialogisk ansats är 
beskrivande och utforskande, snarare än preskriptiv.  

Förutom att kontextens omfattning är en öppen fråga kan även samspe-
let mellan text och kontext ses från olika infallsvinklar, vilket också får 
betydelse för studien. Lillis (2008) skiljer mellan text och kontext, text i 
kontext och kontext i text. Grovt kan man beskriva Lillis indelning som 
att man i det första fallet, text och kontext, har ett etiskt perspektiv på 
kontext, det vill säga att forskarens blick, eller snarare ett på förhand valt 
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paradigm, styr bilden av kontexten. I det andra fallet, text i kontext, har 
man ett emiskt perspektiv, där deltagarnas perspektiv styr bilden av kon-
texten, och i det tredje fallet, kontext i text, närmar vi oss ett mer relativt 
kontextbegrepp, som känns igen från CA-forskningen där talarna via sina 
samtalsbidrag visar hur kontexten ska tolkas samt vilka handlingar som 
förväntas av dem. Inom den traditionella gren av CA-forskning som byg-
ger på Schegloff och Sacks (se ten Have 2007) tillerkänns ingen yttre kon-
text för samtalet. Så positionerar sig emellertid inte Lillis i frågan. Hon 
menar snarare att det emiska perspektivet bör studeras utifrån hur kontex-
ten relevantgörs av skribenterna (jfr Linell 2011). Genom studiet av skri-
vandets praktik och av vad människor gör med texter (jfr Barton & Ha-
milton 1998) utforskas hur samhället är organiserat, hur arbete görs och 
hur individer i olika sociala och institutionella kontexter organiserar sina 
liv och skapar mening. Denna forskningstradition med rötter i antropolo-
gin fångar, menar Lillis, med praktik-begreppet förvisso text i kontext, 
men begreppet förmår inte göra det omvända, att fånga kontexten i tex-
ten: ”While this notion usefully draws the text into issues of context, we 
have still much to do in order to circulate back from context to text” 
(2008:382). I denna studie undersöker jag hur kontexten påverkar texten 
på en mycket konkret nivå, utifrån de kontextuella resurser som eleverna 
relevantgör i sitt skrivande (se vidare 4.2). Därmed skulle man kunna 
hävda att jag framförallt utgår från ett kontext i text-perspektiv, även om 
jag, till skillnad Lillis, inte har som ambition att genom ett sådant perspek-
tiv frilägga maktstrukturer. 

Jag har också ett tydligt emiskt perspektiv på kontext och har inga fär-
diga kategorier för hur kontexten ska beskrivas. Däremot blir beskriv-
ningen av den omgivande undervisningen en slags gemensam bakgrunds-
kontext till själva skrivandet. Att generellt se kontext som bakgrund (jfr 
Goodwin & Duranti 1992) låter sig emellertid inte göras. Istället är det 
samspelet i skrivprocessen mellan skribenten, texten och kontexten som 
jag utforskar.  
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4. Analytiska verktyg 
Min analytiska utgångspunkt är att en rikedom på data underlättar förstå-
elsen av en komplex aktivitet som skrivande (jfr t.ex. Lillis 2008 och Prior 
& Hengst 2010) och att en fylligare beskrivning kan uppnås på så sätt. 
För den socialt inriktade skrivforskning som vill ägna sig åt individers 
skrivprocesser snarare än textanalys kan analysen beskrivas som att man 
ska väva samman olika data för att få en fylligare bild (Lillis 2008) eller 
att det handlar om att noggrant beskriva alla aktiviteter som en slags kro-
nologisk berättelse: ”Methodologically, private and public acts, meaning 
and sense, affect and attention, tools and spaces, all need to be woven 
together into a single story of productive activity” (Prior & Shipka 
2003:231). Dessa beskrivningar fungerar mer som mål för min analys än 
som verksamma metoder för att generera resultat.  

För analysen av hur individuella och sociala processer påverkar skri-
vande i två skilda ämnen har jag två analytiska ingångar: skrivprocesser 
och kontextuella resurser. Till dessa båda centrala begrepp knyts även 
några mer underordnade begrepp. Vad gäller skrivprocesser görs en sär-
skild analys av redigering. Här har jag även konstruerat begreppen typ 1-
redigering och typ 2-redigering för att generalisera redigeringsprocesser. 
Skrivprocesserna analyseras även i termer av globalt och lokalt textfokus. 
För analysen av kontextuella resurser görs i enlighet med gängse bruk 
förvisso en åtskillnad mellan kognitiva och fysiska resurser, men det är 
framförallt begreppsparet potentiella kontextuella resurser och relevant-
gjorda resurser som fokuseras. Därutöver används begreppet semiotisk 
remediering för analysen av hur de kontextuella resurserna relevantgörs i 
elevernas texter. 

Analysmetoden är framförallt induktiv. Det innebär att jag utifrån en-
skilda iakttagelser söker mönster genom att kombinera olika slags empiri, 
olika materialkategorier. Vissa delar av analysen har även deduktiva drag, 
till exempel används redan på förhand definierade kategorier för analysen 
av redigering. Man kan också se analysen av lokalt och globalt textfokus i 
skrivprocessen som en i första hand deduktiv analys där iakttagelser re-
flekteras mot resultat hämtade från tidigare skrivforskning. 

Nedan presenteras de analytiska verktygen.  

4.1 Skrivprocesser 
Jag utgår från att skrivande innefattar sociala och kognitiva processer. De 
kognitiva processerna kan vara mer eller mindre tillgängliga för observat-
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ion (jfr 2.1). I min analys urskiljer jag fyra kognitiva processer: planering, 
innehållsgenerering, formulering och redigering. De olika processerna 
bygger på Hayes och Flowers (1980) ursprungliga skrivmodell (se 2.1) 
men har modifierats, till viss del i linje med senare forskning (se t.ex. Tor-
rance 1996:284). Jag väljer redigering som begrepp istället för revidering, 
för att signalera att det är en yttre process jag studerar (jfr Chanquoy 
2009). 

Med modellen och senare utvecklingar av den är det framförallt textge-
nerering som kan analyseras som skrivprocess. Hayes (1996) reviderade 
modell kan också användas för att lyfta fram motivationers och emotion-
ers påverkan på skrivprocessen (se 2.1) och i viss mån även den sociala 
kontextens betydelse, även om modellen i någon mån sätter likhetstecken 
mellan fysisk mottagare av texten och social kontext. I den senaste revis-
ionen av modellen (Hayes 2012) har, som jag tolkar den, tillförts ett re-
sursfokus. Även om jag för analysen av resurser i avhandlingen använder 
mig av Linells begrepp kontextuella resurser (se vidare 4.2) är det värt att 
notera att det i Hayes så kallade flerlagermodell, liksom i Linells beskriv-
ning av kontextuella resurser, görs en åtskillnad mellan en slags kognitiva 
och en slags fysiska resurser. 

Jag vill däremot inte begränsa begreppet skrivprocess till att enbart 
täcka in själva textgenereringen. Förståelsen av skrivprocess måste in-
rymma det emiska perspektivet. Det är elevernas hantering av skrivuppgif-
ter och deras beskrivningar av skrivprocessen som ligger till grund för 
analysen. Eftersom materialet är insamlat i en autentisk miljö har jag inte 
heller kontroll över tidsförloppet. Jag kan alltså inte på förhand definiera 
skrivprocessens början och slut. I mitt material är det därför möjligt att en 
skrivprocess består av betydligt fler aktiviteter än de kognitiva delproces-
ser som beskrivs i skrivmodellen.  

För att åskådliggöra mitt resonemang har jag valt ett exempel från en 
bildberättelse (se 5.3.5) som en av eleverna har konstruerat i samband 
med materialinsamlingen. Eleven redogör i (1) för arbetet med en laborat-
ionsrapport i fysik.  
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(1) Bildberättelse om laborationsrapport 

I elevens redogörelse ingår betydligt fler aktiviteter än vad den här typen 
av skrivmodeller ger en bild av. Exempelvis skildras hur eleven laborerar, 
utför beräkningar, diskuterar med andra, läser på i läroboken och ställer 
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frågor till läraren Petra vid sidan av att planera (bild 5) och att formulera 
(bild 11 och 13).  

Genom mitt val att modifiera Hayes och Flowers (1980) modell och 
skilja mellan planering, innehållsgenerering, formulering och redigering, 
kan jag analysera en del av dessa andra aktiviteter som innehållsgenere-
ring. Med innehållsgenerering fångar jag hur innehåll genereras till texten 
genom de kontextuella resurser som eleverna tar i bruk. Eleven i (1) redo-
visar exempelvis hur såväl samtal med kamrater och lärare som läsning av 
läroboken bidrar till att generera innehåll till laborationsrapporten. Även 
om innehållsgenerering i exemplet innebär att skribenten läser något eller 
samtalar med någon – eller lyssnar till någon – kan innehållsgenerering 
förstås också handla om hur skribenten söker i sitt minne eller använder 
sin fantasi. De resurser som tas i bruk kan alltså både vara fysiska och 
kognitiva. Det gäller emellertid också de övriga tre processerna. Såväl för 
planeringen av texten som för formuleringen och redigeringen av texten 
kan både fysiska och kognitiva resurser tas i bruk. För att planera en labo-
rationsrapport kan eleven använda sina genrekunskaper om hur en sådan 
text ska struktureras, men eleven kan också använda en tidigare text som 
mall, för att ta ett exempel. 

Även om man kan hävda att de aktiviteter som inleder bildberättelsen, 
’göra mätningar’ och ’beräkna resultat’, bidrar till textens innehåll, kan 
aktiviteterna ’gå ut med hunden’ eller ’äta mat’ knappast räknas dit. Sna-
rare utgör de pauser av olika slag. I den kognitivt inriktade skrivforsk-
ningen intresserar man sig för pausens funktion för planering av text. Pau-
sernas längd och placering analyseras i relation till texten som produceras 
och förstås i termer av kognitiv belastning, det vill säga hur stor ansträng-
ning det är för skribenten att planera den text som skrivs före nästa paus. I 
mitt material synliggörs inte denna funktion. Snarare är pauser i denna 
avhandling sådana aktiviteter som eleverna rapporterar om eller ägnar sig 
åt och som inte utan vidare kan knytas till själva skrivprocessen. Jag foku-
serar hur elevernas skrivprocesser lamineras genom att skilda aktiviteter 
på så sätt flätas in i skrivandet samt om sådana aktiviteter har någon 
funktion för skribenten annan än som ett avbrott i arbetet med texten (jfr 
Prior & Shipka 2003). 

4.1.1 Redigering av text 
Särskild uppmärksamhet ägnar jag elevernas redigeringsarbete i skrivpro-
cessen. Här utgår jag från en studie av Lillis (2008) där hon jämför de 
redigeringar som genomförs mellan två versioner av en vetenskaplig arti-
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kel utifrån ett antal kategorier. Jag har anpassat dessa kategorier för studi-
ens material och skiljer mellan fem olika: 
 

• Tillägg 
• Strykning 
• Omformulering 
• Omdisponering 
• Rättning 

 
Genom redigeringsarbetet framträder en del av de språkliga resurser som 
eleverna har möjlighet att ta i bruk i sitt skrivande. Hur elever gör bruk av 
de språkliga resurser de har tillgång till kan givetvis studeras på flera sätt, 
exempelvis genom undersökningar av ordval eller genrebehärskning. Jag 
analyserar hur elever utvecklar den egna texten. 

Den tredje kategorin, omformulering, är en relativt vid kategori, där 
framförallt arbete med lexikon eller register samt arbete med kohesion kan 
skiljas ut som två underavdelningar (jfr Lillis 2008). I analysen av elever-
nas redigeringsarbete förekommer att en sådan mer finmaskig uppdelning 
görs.  

Vid analysen av elevernas redigeringsarbete jämförs förändringar mel-
lan olika textversioner. De olika textversionerna härrör från den änd-
ringshistorik som sparas automatiskt när texter skrivs i Googles ordbe-
handlingsprogram, Google Drive (se vidare 5.3.3). De förändringar som 
sker mellan två sparade textversioner markeras i Google Drive med rosa 
färg. För avhandlingen har jag anpassat dessa färgmarkeringar för att 
skilja redigeringar i texten från elevens fortsatta löptext. Förändringar i 
texten som har med redigering att göra markeras med fet stil (se vidare 
5.5.1). I följande exempelanalyser finns samtliga fem redigeringskategorier 
representerade. Alla exempel är hämtade från samma text, fokuseleven 
Kerstins hemtenta om Kafkas Förvandlingen: 

I (2) görs två tillägg i texten (personligen och för att ta reda på varför). 
Exemplet illustrerar att det såväl kan vara enstaka ord som fraser och 
ibland även meningar som läggs till den tidigare formuleringen.  

 
(2) Exempel på redigering av text 

 
Att prokuristen personligen kommer hem till Samsa istället för att ringa 
eller skicka ett mail för att ta reda på varför visar ytterligare på att 
handlingen inte utspelar sig i modern tid.  
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I (3) görs en strykning. Frasen ”bara det är helt absurt” stryks från texten. 
Såväl vid analys av tillägg som av strykningar förutsätter analysarbetet att 
man inte enbart jämför en sparad textversion med nästa. Vad som i 
förstone kan se ut som ett tillägg eller en strykning kan i själva verket vara 
en pågående omformulering. 

 
(3) Exempel på redigering av text 

 
Det första i Förvandlingen som jag reagerade på var hur Samsa vaknade 
upp som en insekt, (bara det är helt absurt) och det första han oroade 
sig över var hur han skulle hinna till jobbet. 
 
I (4) görs en omformulering (boken → långnovellen). I denna omformule-
ring, som gäller lexikon eller register, byts ett ord ut mot ett annat. Det 
kan vara viktigt att poängtera att omformuleringar även kan vara betyd-
ligt mer omfattande. 

 
(4) Exempel på redigering av text 
 

i denna upplaga av Förvandlingen, skrev Kafka långnovellen boken då 
han väntade på ett brev från sin blivande fästmö 
 
Kategorin omdisponering innebär att ett textavsnitt eller ett längre text-
sjok får en ny plats i textens struktur. I (5) görs en relativt genomgripande 
redigering där textens tidigare fjärde stycke flyttas upp och blir textens 
inledande stycke.  

 
(5) Exempel på redigering av text 
 

2. Temana ensamhet och utanförskap genomsyrar boken redan från 
de första sidorna. Visserligen verkade Samsa ha en relativt god 
relation med sin familj, särskilt med sin syster, men han var inte gift 
och några vänner nämndes aldrig i boken. Med tanke på hur pass 
lång tid han levde isolerad i ett litet rum borde någon kommit för att 
besöka honom, och han borde åtminstone ha ägnat någon av sina 
bekanta en tanke om han hade haft några närstående utanför famil-
jen. På så sätt märkte man att Samsa redan från början var lite utav 
en ensamvarg, och detta förstärktes naturligtvis ytterligare av att 
han senare mer eller mindre isolerades från sin familj. Dessutom tar 
han både plats och tid från familjen, samtidigt som han som tidi-
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gare försörjare av familjen sätter dem i en jobbig ekonomisk situat-
ion och därmed blir en börda för familjen. Att denna ensamhet och 
sorg bryter ner honom psykiskt blir tydligt då han i slutet av boken 
nästan verkar beskylla sig själv för vad som hänt och mer eller 
mindre accepterar rollen som den oälskvärde.  
 
1 & 2: Ett tydligt tema i boken är ensamhet. Enligt Hans Blomqvist och 
Erik Ågren som skrev efterordet i denna upplaga av Förvandlingen, 
skrev Kafka långnovellen då han väntade på ett brev från sin blivande 
fästmö, och förmodligen kände han sig i denna stund mycket ensam… 
 
I (6) görs en rättning av ett felstavat ord (familjesituatuionen → familjesi-
tuationen). Vid sidan av rättning av stavfel kategoriseras korrigering av 
syntax som rättning.  

 
(6) Exempel på redigering av text 

 
Familjesituatiouionen i Förvandlingen liknar starkt Kafkas egen 
 
Förutom att skilja mellan olika kategorier av redigeringar skiljer jag även 
på när i skrivprocessen dessa redigeringar görs. Här skiljer jag mellan 
redigeringar av texten som sker i samband med formuleringen av ett speci-
fikt grafiskt stycke och redigeringar som görs i andra stycken av texten än 
det som för närvarande är under framväxt. De förra kallar jag typ 1-
redigeringar och de senare typ 2-redigeringar. Denna indelning är materi-
aldriven och gjord främst för att synliggöra individuella skillnader i skriv-
processen.  

Av den ändringshistorik som Google sparar för texten framgår att en 
stor del av redigeringsarbetet sker i formuleringsfasen. Det kan därmed 
vara relevant att i undersökningen av elevernas strategier för att utveckla 
den egna texten göra en åtskillnad mellan det redigeringsarbete som sker 
här och nu och det redigeringsarbete som utförs i ett senare skede av 
skrivprocessen, bland annat som en slags korrekturfaser. Det finns även 
typ 2-redigeringar som tycks kunna förklaras av den textuella kontexten, 
det vill säga där något som just formuleras leder till en ändring i en annan 
del av texten. 

Vidare kan det vara relevant att uppmärksamma huruvida redigeringar 
görs på en global eller en lokal nivå (se t.ex. Hayes 2012:374), då tidigare 
studier visat att erfarna skribenter redigerar på såväl lokal som global 
nivå, medan mindre erfarna skribenter redigerar på en lokal nivå. Även 



ANN-CHRISTIN RANDAHL Strategiska skribenter  51 
  

om detta kommenteras i resultaten görs ingen genomgående analys i när-
studien av redigeringar på global respektive lokal nivå.  

4.1.2 Globalt och lokalt textfokus 
De elever jag följer har stor erfarenhet av att hantera skrivuppgifter inom 
skolans ram. De är vad Faigley och Witte (1981) skulle benämna avance-
rade unga skribenter. Vad som framförallt skiljer denna grupp skribenter 
från mindre erfarna skribenter är förmågan att växla textfokus mellan ett 
globalt och ett lokalt perspektiv på texten. Utmaningen för skribenten 
menar Evensen (1997) ligger i att samtidigt kunna hantera textens funkt-
ion och de formella språkliga krav som textens funktion ställer. Som ex-
empel på detta diskuterar Evensen koherens, där koherens på en global 
nivå handlar om disposition och tematisk struktur medan koherens på en 
lokal nivå handlar om hur satser och satselement knyts till varandra. 

Som konstaterats ovan kan förmågan att växla textfokus synliggöras i 
samband med redigeringar av texten, men också exempelvis i samband 
med planeringen. En skrivprocess är inte linjär utan rekursiv. Det innebär 
att de olika delprocesserna återkommer under skrivandet. Framförallt för 
skickliga skribenter har man konstaterat att planering och revidering före-
kommer integrerat med övriga aktiviteter i skrivprocessen. I analysen av 
elevernas skrivprocesser lyfts exempel fram på hur dessa elever hanterar 
ett globalt och ett lokalt textfokus parallellt.  

4.2 Kontextuella resurser 
En ingång till resurs som begrepp ger Jewitt och Kress (2003), som poäng-
terar hur individer aktivt nyttjar resurser i en given kontext för att nå spe-
cifika mål: ”how people make use of the resources that are available at a 
given moment in a specific communicational environment to realise their 
interests as makers of a message/text” (a.a. s. 17). Sådana resurser delar 
Linell (2009) in i potentiella kontextuella resurser och relevantgjorda re-
surser. Linell poängterar att resurser måste ses i relation till den aktivitet 
eller den process där resursen tas i bruk: ”’Resources’ can only be defined 
in relation to actions or practices (and thus to processes). Their nature is 
that of potentialities, rather than of actualities (until they become actual-
ised and thereby made relevant in interaction)” (Linell 2011:12). Resurser 
har med andra ord ingen på förhand given funktion. En resurs erbjuder 
vissa potentiella former av ”stöttning för meningsskapande”, affordances, 
men det är först i det faktiska användandet som dess funktion realiseras.  
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Vidare kan kontextuella resurser delas in i grupper där man kan skilja 
mellan en slags fysiskt närvarande resurser och en slags kognitiva resurser. 
De förra, som Linell kallar immediate contextual resources (1998:128 ff.), 
kan delas in i två undergrupper: co-texten och det som finns närvarande i 
omgivningen där och då. Med co-text menas i regel vad som sagts tidigare 
i ett samtal. I denna studie av elevers skrivprocesser ser jag co-texten som 
den text eleverna redan formulerat. Det som finns närvarande i omgiv-
ningen kan vara såväl artefakter som andra personer (jfr Task Environ-
ment i Hayes flerlagermodell 2012). De kognitiva resurserna, som Linell 
kallar mediate contextual resources, går inte att direkt observera utan 
innefattar skribentens tankar, föreställningar och kunskaper om ett visst 
ämne.  

Linell beskriver ytterligare en grupp av kontextuella resurser som inbe-
griper vår förförståelse och våra förväntningar. Denna förförståelse har vi 
förvärvat genom att vi deltagit i liknande kommunikativa händelser. Ele-
verna i den här studien går sitt sista år på gymnasiet och har under sina 12 
eller 13 års skolgång hanterat flera skrivuppgifter inom skolans ram.  

Fokus i analysen av kontextuella resurser ligger på de resurser som ele-
verna relevantgör i sin skrivprocess. Dessa resurser identifieras på olika 
sätt, dels i ett videomaterial som producerats i en närstudie, dels i elever-
nas utsagor. Efter att dessa resurser identifierats sker en kartläggning av 
hur bruket av olika specifika resurser kan ses som mer socialt styrt eller 
mer individuellt styrt. Genom att analysera hur resurserna remedieras i 
elevernas texter och i närstudien undersöker jag slutligen vad olika resur-
ser erbjuder i skrivprocessen. Här görs även en uppdelning av resurser som 
skolinterna och skolexterna.  

4.2.1 Semiotisk remediering 
Det finns flera angränsande begrepp för att beskriva den process där ytt-
randen tas upp och används för nya kommunikativa syften. Några sådana 
begrepp är intertextuella eller interdiskursiva kedjor (se t.ex. Fairclough 
1992b), rekontextualisering (Linell 1998), och remediering (Bolter & 
Grusin 1999). I denna avhandling har jag valt att använda begreppet rem-
ediering och jag utgår då från den definition Prior och Hengst (2010:1) 
gör av begreppet: ”Remediation points to ways that activity is 
(re)mediated – not mediated anew in each act – through taking up the 
materials at hand, putting them to present use, and thereby producing 
altered conditions for future action.” Jag kopplar begreppet till de resurser 
eleverna tar i bruk i den konkreta skrivsituationen. Med remediering be-
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skriver jag hur de olika resurserna kommer till uttryck i elevernas texter. 
Prior och Hengst menar att det är viktigt att inte på förhand ha bestämt 
vilka resurser man ska studera eller vilken typ av användning som ska 
fokuseras: ”It argues that studies should attend to the semiotics that are in 
(inter)action, and not to some pre-determined set” (a.a. s. 23). Det stäm-
mer väl med mitt utforskande intresse. Mitt fokus är däremot varken hur 
elevens text aktualiserar tidigare kontexter eller hur exempelvis läroboken 
medierar ett visst innehåll, utan hur eleverna väljer att remediera en speci-
fik resurs i den egna texten. I min användning av begreppet kommer alltså 
läroboken att remedieras snarare än remediera.  

Att samma resurs kan användas på olika sätt antyder Prior och Hengst 
(a.a. s. 1): ”Remediation points to ways that activity is (re)mediated” (min 
understykning). Jag är dock intresserad av att undersöka om det även 
finns mönster i elevernas sätt att hantera resurser. Därmed kan frågan om 
vilka kontextuella resurser som eleverna tar i bruk i sina skrivprocesser 
följas upp av frågan vad dessa olika resurser erbjuder. Central i analysen 
är dessutom frågan om huruvida olika ämneskontexter – fysik och svenska 
– påverkar remedieringen. 
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5. Material 
I socialt inriktad skrivforskning bygger ofta det material som ligger till 
grund för analys på så kallad natural setting, vilket innebär att materialet 
samlats in i autentiska situationer. Detta metodologiska val är knutet till 
en föreställning om att allt meningsskapande är situerat, det vill säga av-
hängigt sin kontext: ”Vad vi kan studera är vad människor säger, skriver 
eller gör, det vill säga kommunikativa och/eller fysiska praktiker. Det är 
vad vi har tillgång till. Vad människor säger, skriver eller gör är alltid 
kontextuellt bestämt och uttrycker inte endast deras inre tankevärld och 
begreppsförståelse. Detta är ett grundantagande i ett sociokulturellt per-
spektiv” (Säljö 2000:115).  

För att komma åt skrivprocesser i skärningspunkten mellan skola och 
hem och mellan individ och social kontext behöver jag ett material som 
kan fånga text och kontext i rörelse, där startpunkten utgörs av undervis-
ningen men där skrivandet sker i hemmet, där skribenter gör individuella 
val under processen och där dessa val sker inom ramen för en specifik 
ämneskultur. Att designa denna materialinsamling har kanske varit av-
handlingens största utmaning. Här har framförallt tillgången till hemmen 
varit avgörande.  

Metoderna för materialinsamlingen har till vis del inspirerats av Prior 
(personlig kommunikation; se även Prior & Shipka 2003 och Prior & 
Hengst 2010) och Lillis (2008; se även Lillis & Curry 2006). De framhål-
ler båda betydelsen av ett rikt etnografiskt material för att studera skri-
vande. Genom att väva samman flera olika material kan man dels få en 
fylligare beskrivning, thick description, av det fenomen man studerar, dels 
minska risken för en tendentiös blick genom att materialet trianguleras 
(Doheny-Farina & Odell 1985; se även t.ex. Hoel 2000:13). Triangule-
ringen sker genom att jag systematiskt använder olika material och meto-
der för att besvara mina forskningsfrågor. Materialen tjänar alltså olika 
syften i olika delar av analysen och får också olika status i de tre resultat-
kapitlen. Jag använder dem för att ge en rik bild av skrivprocesser; jag 
analyserar inte materialkategorierna var för sig.  

I följande avsnitt presenteras först deltagarna och de utvalda skrivupp-
gifterna. Därefter följer en beskrivning av de olika material som ligger till 
grund för analysen och hur de samlats in. Denna genomgång inleds med 
en materialöversikt. Därpå redogörs för forskningsetiska dilemman i sam-
band med materialinsamlingen. 
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Kapitlet avslutas med en sammanställning över skrivkonventioner för 
avhandlingen. 

5.1 Deltagarna 
Eleverna i avhandlingen går sitt sista år på det naturvetenskapliga pro-
grammet på gymnasiet. De går på en skola med relativt högt söktryck och 
har fått sin utbildningsplats i konkurrens med andra. Flera av eleverna 
kommer från närområdet men många har också med det fria skolvalet 
sökt sig till denna gymnasieskola. Eleverna är fördelade på tre klasser.  

Det naturvetenskapliga programmet lockar inte enbart elever med ett 
uttalat intresse för naturvetenskap. Programmet attraherar också allmänt 
studiemotiverade elever (se t.ex. Broady m.fl. 2009). Det gör att eleverna 
på detta program ofta både har med sig höga betyg från grundskolan och 
strävar efter höga betyg under sin gymnasieutbildning. Därmed ligger det 
nära till hands att tänka sig att dessa elever framförallt har som mål med 
sitt skrivande att få ett högt betyg, något som brukar beskrivas som ett 
instrumentellt projekt (se t.ex. Berge 1988). För att i någon mån utröna 
om en sådan beskrivning är giltig för deltagarna i denna avhandling ställer 
jag i samband med materialinsamlingen följande fråga till eleverna: ”Vad 
vill du uppnå med din text?” Av 48 elever väljer 18 att svara att de vill 
uppnå ett högt betyg, som sitt enda mål. Ytterligare 15 elever lägger vid 
sidan om höga betyg också till andra mål. ”Att utveckla mitt skrivande. 
Att känna mig nöjd med min text och att få ett bra betyg”, svarar exem-
pelvis en elev. 15 elever väljer emellertid att bara lyfta fram andra mål.  

Vid sidan av höga betyg, som är det klart dominerande svaret, framhål-
ler 10 elever skolskrivandet som ett medel att nå ökad förståelse av eller 
kunskap om ett fenomen, vilket kan beskrivas som ett writing to learn-
projekt. 8 elever uppger som mål att de själva ska känna sig nöjda med sin 
text och 7 elever att de vill utveckla det egna skrivandet, medan 6 elever 
bara vill bli färdiga i tid och inte komma efter. 5 elever ser skrivandet som 
ett tillfälle att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter och 4 elever menar 
att skrivandet ger dem möjlighet att visa sina kunskaper på annat sätt än 
genom prov. 

De flesta eleverna i de tre naturklasserna deltog i min licentiatstudie un-
der sitt första år på gymnasiet (Randahl 2011). I den studien ingick sex 
fokuselever. Av de sex eleverna går fortfarande fem elever kvar på skolan. 
Samtliga fem får frågan att delta i en närstudie inom ramen för denna 
avhandling. Två elever tackar ja, Kerstin och Paula, som jag fortsatt kallar 
dem. Även de tidigare fokuseleverna Fredrik, Greger och Patrik, ger från 
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början sitt samtycke till att delta i studien men fullföljer av olika anled-
ningar inte sin medverkan. De har dock bidragit till studien genom bland 
annat enkätsvar och bildberättelser. Patrik har även deltagit tillsammans 
med Paula i en förstudie.  

I licentiatstudien undersöktes elevernas föreställningar om skrivande ur 
ett diskursanalytiskt perspektiv. I intervjuer, loggböcker och enkäter ana-
lyserades hur eleverna positionerade sig som skribenter i relation till den 
skrivundervisning de mötte i svenskundervisningen. Såväl Kerstin som 
Paula valde en självständig positionering i relation till lärare och undervis-
ning. De positionerade sig också återkommande på samma sätt. Kerstin 
uttryckte en föreställning om skrivande som med Ivaničs (2004)  analy-
tiska ramverk kan beskrivas i termer av en kreativitetsdiskurs, medan 
Paula positionerade sig i en sociopolitisk diskurs. Att ha en egen personlig 
stil och få möjlighet att uttrycka sina tankar och erfarenheter såg Kerstin 
som viktiga delar i skolskrivandet. För den egna skrivutvecklingen fram-
höll Kerstin dels betydelsen av att få många tillfällen att skriva, dels läsan-
det, framförallt av skönlitteratur. Paula framhöll istället det politiska skri-
vandet och möjligheten att påverka andra med sina texter. En viktig förut-
sättning för att skriva bra var, menade Paula, att man kände engagemang 
för det man skulle skriva om. Hon diskuterade även skolskrivandets ramar 
och begränsningar ur ett maktkritiskt perspektiv. Även om Kerstin och 
Paula kunde tyckas stå långt ifrån varandra i sina föreställningar om skri-
vandets mål och mening fanns ändå gemensamma drag i en strävan efter 
det personliga engagemanget och den personliga stilen, som de dessutom 
båda menade att skolan premierade. Såväl Kerstin som Paula tilldelades 
också under sitt första skolår höga betyg för sitt skrivande. På frågan om 
vad läraren hade berömt i deras texter svarade Kerstin: ”att jag hade skri-
vit väldigt fint om min pappa” medan Paula på samma fråga svarade: ”att 
jag hade berört en viktig fråga”. Även i ett sådant svar positionerade sig – 
eller positionerades – alltså Kerstin och Paula i en kreativitetsdiskurs re-
spektive i en sociopolitisk diskurs (jfr Smidt 2002).  

Med en önskan om att få ytterligare ett par elever att medverka i en 
närstudie tillfrågades tre elever i samband med lektionsobservation. En av 
dessa tre, som jag kallar Sara, fullföljde sitt deltagande i studien. I licenti-
atstudien deltog hon genom att vid återkommande tillfällen under läsåret 
besvara frågor om sitt skrivande. Sara kommer till gymnasieskolan med 
ett relativt gott självförtroende som skribent. Första mötet med gymnasiets 
skrivande beskriver hon också som relativt likt skrivandet på högstadiet. I 
de svar hon då formulerar i enkäter och i en loggbok tycks Sara position-
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era sig i en kreativitetsdiskurs. Bland annat berättar Sara om en novell 
som hon skrivit: ”Den blev jag nöjd med för att det var väldigt personligt. 
Det var lätt att skriva och beskriva känslorna i texten. För att det var nå-
got jag själv har upplevt.” I en föreställning om skrivande som hämtar sin 
näring ur en kreativitetsdiskurs lyfts ofta det personliga och självupplevda 
fram, både som utgångspunkt för skrivandet och som ett kvalitativt drag 
att eftersträva i texten. Av en inledande enkät framgår också att Sara är 
bekant med processkrivandets metodik. Under läsåret beskriver dock Sara 
dels hur hon känner sig alltmer styrd i svenskämnets skrivande, dels hur 
tiden inte riktigt räcker till. I Saras kommentarer framträder en bild av 
skolskrivandet där vad hon bedömer som sina starka sidor, sin fantasi och 
sin kreativitet, inte är de sidor som i första hand premieras.  

Genom att materialet är så omfattande för de tre elever, Kerstin, Paula 
och Sara, vars skrivande särskilt belyses i denna avhandling kan sannolikt 
just dessa tre känna igen sig själva och sina utsagor i texten, trots att de 
har fått fingerade namn. Det är svårt att undvika i denna typ av studier. 
Däremot har jag varit knapphändig om övriga uppgifter, för att i möjlig-
aste mån undvika att dessa tre kan identifieras av någon annan.  

5.2 Skrivuppgifterna 
Jag följer arbetet med skrivuppgifter i två skilda ämnen: fysik och svenska. 
Fysikämnet valdes av två anledningar, dels för att det är ett karaktärsämne 
inom programmet, dels för att det är ett ämne där eleverna får skrivupp-
gifter som de löser utanför lektionstid. Eleverna i avhandlingen skriver 
dels en laborationsrapport om jordens magnetfält, dels en laborationsrap-
port om radioaktiv strålning. Inom svenskämnets ram skriver eleverna 
olika texter i de tre klasserna, en realistisk eller naturalistisk text respek-
tive en hemtenta om Kafkas Förvandlingen. Den realistiska eller natural-
istiska texten avslutar ett epokstudium där läraren Cilla säger sig vilja 
pröva en ny utvärderingsform. Istället för ett mer traditionellt prov ska 
eleverna skriva en text med realistiska eller naturalistiska drag. Hemtentan 
om Kafkas Förvandlingen avslutar ett epokstudium av modernismen. 
Denna hemtenta är en deluppgift av ett mer omfattande prov. Läraren 
Lena gör här ett avsteg från sina vanliga rutiner och låter eleverna skriva 
hemma, för att ge mig tillgång till detta material. 

5.3 Materialöversikt 
Min empiri består av följande materialkategorier:  
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1. Videoinspelningar av skrivprocesser från tre fokuselever: totalt 8 
timmar och 50 min. i fysik och 6 timmar och 17 min. i svenska  

2. Fotografier från skrivprocess från en fokuselev: 7 stycken 
3. Intervjuer med deltagare: 3 stycken, en med varje fokuselev  
4. Loggning av skrivande från tre fokuselever: totalt 402 textvers-

ioner i fysik och 618 textversioner i svenska 
5. Elevlösningar av fyra skrivuppgifter, två i fysik och två i svenska, 

från elever i två av klasserna: 19 + 8 laborationsrapporter, 15 re-
alistiska eller naturalistiska texter och 15 hemtentor om Kafkas 
Förvandlingen 

6. Bildberättelser från elever i två av klasserna: 27 om laborations-
rapporten, 19 om den realistiska eller naturalistiska texten och 21 
om hemtentan om Kafkas Förvandlingen 

7. Listor över kontextuella resurser från elever i två av klasserna: 18 
listor om laborationsrapporten, 19 listor om den realistiska eller 
naturalistiska texten och 19 om hemtentan om Kafkas Förvand-
lingen  

8. Enkät från samtliga tre klasser: totalt 53 enkätsvar 
9. Klassrumsobservation med fältanteckningar från två av klasserna: 

5 lektionspass i fysik om jordens magnetfält och 3 lektionspass 
om radioaktiv strålning, 8 lektionspass om realismen och natural-
ismen och 1 lektionspass om modernismen där hemtentan om 
Kafkas Förvandlingen introduceras 

10. Ljudinspelningar från fysiklektioner 
11. Övrigt: Facebook-konversationer och övrigt material som elever-

na använder i sitt skrivande 
 

De olika materialkategorierna används till att belysa skrivprocesser i fysik 
och svenska på olika sätt. Materialet i punkt 1–4 och 11 används för en 
närstudie av tre individers skrivprocesser medan materialet i punkt 5–8 
används för att ge en mer generell bild av skrivprocesser och bruk av kon-
textuella resurser i de tre klasserna. Materialet i punkt 9–10 används för 
att utforska undervisningen som skrivuppgiftens kontext. Hemmet som 
skrivuppgiftens kontext utforskas med hjälp av materialet i punkt 1–3, 6 
och 11.  

De olika materialkategorierna är olika viktiga i de tre resultatkapitlen. 
För det första resultatkapitlet, som ger en överblick över hela skrivförlop-
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pet och främst vill utforska ämneskontexters betydelse för elevernas skriv-
processer, är punkt 6, 9 och 10 viktigast. I kapitlet görs även en analys av 
två skrivkulturer. Här är enkäten, punkt 8, det centrala materialet. För det 
andra resultatkapitlet, som istället vill närstudera skrivprocesser i fysik 
och svenska, används som sagt materialet i punkt 1–4 samt 
materialet, punkt 11. I det tredje och sista resultatkapitlet fokuseras de 
kontextuella resurser som eleverna tar i bruk i sitt skrivande. Här utgör 
punkt 5, 7 och 11 det centrala materialet.  

5.3.1 Videoinspelningar av skrivprocesser 
I samband med att skrivuppgiften delats ut och läraren avslutat de delar 
av undervisningen som på olika sätt har haft som syfte att förbereda ele-
verna för skrivandet har de tre deltagarna i närstudien, Kerstin, Paula och 
Sara, fått med sig en digital filmkamera hem. Kerstin, Paula och Sara har 
instruerats att filma sig själva när de sitter framför datorn och skriver sina 
texter. Det innebär alltså att deltagarna själva har fått ansvara för att ge-
nomföra inspelningarna. I förordet uttrycker jag min stora tacksamhet 
gentemot Kerstin, Paula och Sara; det finns anledning att även här poäng-
tera deras insats för att göra detta material tillgängligt.  

Att jag inte själv skött inspelningarna beror främst på att jag inte velat 
påverka studien med att avtala en tid då deltagarna måste arbeta med 
texten. Nu kan deltagarna själva välja när och hur de vill arbeta med sin 
text. Mycket av skrivandet sker också sent på kvällen. 

Ett dilemma med detta upplägg har varit det ansvar jag lagt på delta-
garna för själva materialinsamlingen. En av dem har vid ett par tillfällen 
uttryckt en stress över att bli pålagd en uppgift ytterligare, ovanpå allt som 
hon måste hinna med i skolan under det sista året på det naturvetenskap-
liga programmet. Tidsbrist var också den anledning som fick en av de 
elever som tillfrågades och tackade ja i ett första skede att så småningom 
avbryta sin medverkan. För två av de andra tillfrågade eleverna blev in-
spelningarna svåra att praktiskt administrera, varför de valde att avbryta 
sin medverkan. Ytterligare en elev upplevde att inspelningen hämmade 
skrivandet och valde av den anledningen att avbryta sin medverkan. Den 
sista av de tillfrågade eleverna valde redan i samband med att informat-
ionen om videoinspelningarna delgavs att tacka nej. Av totalt åtta tillfrå-
gade elever valde alltså fem att i olika skeden avstå från fortsatt medver-
kan i närstudien. Möjligen säger det inte bara någonting om hur eleverna 
har upplevt insamlingsmetoden, utan även om hur ovanligt det video-
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material som ligger till grund för studien av Kerstins, Paulas och Saras 
skrivprocesser sannolikt är.  

Samtidigt som videoinspelningar är krävande – och tveklöst har orsakat 
flera avbrott i studien – har de också fördelar. Genom att Kerstin, Paula 
och Sara själva sköter inspelningarna kan de också i viss utsträckning välja 
vad de vill visa. Det gör att deltagarperspektivet accentuerats (jfr Lillis 
2008). Att eleverna själva skött inspelningarna tror jag har varit en bidra-
gande orsak till att exempelvis föräldrar finns med på filmerna och emel-
lanåt blir resurser för eleverna i skrivandet. 

En nackdel med att låta deltagarna sköta inspelningarna har varit att 
jag inte kunnat kontrollera inspelningens kvalitet, vilket hade varit önsk-
värt framförallt när det gäller fokus på skärmen. Kameran står fast och 
filmar samma vy. För att få en så bra upplösning att man kan läsa texten 
på skärmens yta måste kameran ställas in rakt mot skärmen. Deltagarna 
skriver på laptops och för att kunna filma skärmen utan att huvudet 
skymmer har de varit tvungna att istället placera kameran lite snett mot 
skärmens yta. Att bara filma skärmen, till exempel med skärmfilm, hade 
inte kunnat ge information om andra resurser än de som datorn tillhanda-
håller, varför valet att filma platsen där eleverna sitter och skriver ändå 
var att föredra. På filmerna kan jag trots en dålig upplösning oftast identi-
fiera exempelvis vilken Internetsida deltagarna är inne på. Jag har därmed 
kunnat återvända till en specifik sida på Wikipedia eller till ett Youtube-
klipp. Detta i kombination med att jag vid intervjun har kunnat ställa 
frågor där eleverna får bekräfta eller dementera bruket av en specifik digi-
tal resurs har gett ett tillräckligt säkert underlag för min analys. 

Det har även funnits problem av mer praktisk karaktär. Exempelvis har 
det varit svårt att få tag på kameror. Ibland har jag kunnat låna kameror 
på den skola där studien genomförs, men eftersom Kerstin, Paula och Sara 
har haft två till tre veckor på sig att skriva uppgiften har jag ibland tving-
ats samla in kamerorna innan uppgiften slutförts då de behövts för andra 
ändamål i skolan. Vid ett sådant tillfälle fick jag förse Paula med en äldre 
digital kamera som spelar in på band, vilket i sin tur påverkade överfö-
ringen av filerna. Ibland har jag lånat ut min privata kamera. Någon gång 
hade en deltagare inte fått med sig kameran till skolan utan glömt den 
hemma, så att nästa inte kunde få kameran i tid; det gällde framförallt i ett 
inledande skede av studien när deltagarna var fler än tre. Vid ytterligare 
andra tillfällen har minneskorten inte fungerat, vilket gjorde att Sara 
tvingades fotografera delar av skrivprocessen istället. Trots att upplägget, 
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där eleverna filmar sig själva, hade testats vid en förstudie, kunde problem 
som dessa inte förutses.  

5.3.2 Intervjuer med deltagare 
Sex av från början åtta deltagare har intervjuats. Av dessa sex intervjuer 
ingår endast tre i materialet i denna avhandling, nämligen intervjuerna 
med de tre deltagare som fullföljt hela studien och som filmat sitt arbete 
med skrivuppgifter i fysik och svenska, Kerstin, Paula och Sara. Förutom 
att vara underlag för analys utgör filmerna även underlag för dessa inter-
vjuer. Vid intervjuerna har jag möjlighet att ställa frågor om de konkreta 
val deltagarna gör och be om förtydliganden. Eftersom Kerstins, Paulas 
och Saras skrivprocesser delvis skiljer sig åt ägnas ena delen av intervjun åt 
frågor som specifikt rör den enskilde deltagarens inspelningar. Under 
denna del av intervjun får också deltagarna fritt kommentera delar av 
inspelningarna, ibland som klipp och ibland som utvalda skärmbilder 
(print screen). Därmed finns drag av en stimulate recall-metod i intervju-
erna. Eftersom filminspelningarna för en enskild skrivuppgift kan vara 
över fyra timmar långa har metoden av praktiska skäl emellertid bara 
kunnat användas för en bråkdel av materialet.  

Men intervjun har också karaktären av en traditionell halvstrukturerad 
intervju (se t.ex. Rosengren & Arvidsson 2002:138 ff.). Utifrån en inter-
vjuguide (se bil. 3) ställer jag frågor om vad deltagarna tycker om skri-
vande generellt och om de aktuella skrivuppgifterna specifikt. Här söker 
jag svar på hur man som elev gör för att lösa de aktuella uppgifterna så 
bra som möjligt och vad som hjälper dem i skrivprocessen. Det ställs även 
frågor ur ett jämförande perspektiv, där skrivande i fysik jämförs med 
skrivande i svenska.  

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. För vidare beskrivning av 
transkriptionen se 5.5.2.  

Jag är medveten om att både den som intervjuas och jag själv i intervju-
situationen såväl positionerar oss som låter oss positioneras i relation till 
varandra. Intervjun har förstås även en asymmetrisk rollfördelning där jag 
exempelvis har makt att styra över samtalets teman. Därmed är jag också 
med och skapar det material som så småningom ligger till grund för ana-
lysen. Detta dilemma är emellertid inte unikt för denna studie, utan gäller 
även för andra studier som innehåller intervjuer av liknande slag. 
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5.3.3 Loggning av skrivande 
Varje deltagare skriver två texter, en i fysik och en i svenska. Dessa texter 
loggas. Jag kan därmed synkronisera det som sker på videoinspelningarna 
med de förändringar som görs i texten. På så sätt kan jag binda en resurs 
till en specifik remediering. 

Loggning av text kan ske på olika sätt. Det finns specialutformade pro-
gram som registrerar deltagarnas tangenttryckningar, till exempel Inputlog 
eller ScriptLog (se Van Waes, Leijten, Wengelin & Lindgren 2012) och 
program som registrerar en ny version av texten vid varje skrivtillfälle. Så 
sker exempelvis när man skriver i en Wiki. Jag har valt att använda det 
verktyg som Google tillhandahåller i sitt ordbehandlingsprogram Google 
Drive, där ändringar i texten sparas automatiskt med vissa intervall i nå-
got som kallas ändringshistorik. Jag får tillgång till denna ändringshistorik 
genom att deltagarna delar sina dokument med mig. Ibland sparas texten 
med någon minuts mellanrum och ibland kan texten sparas upp till tre 
gånger under samma minut. Vad denna skillnad beror på förklaras i mail-
kontakt med Fredrik Linnander, ansvarig på Googles huvudkontor i Sve-
rige, av att förändringar i texten hamnar i en slags förändringskö lokalt i 
datorns webbläsare. Kontakt med nätverket styr sedan med vilken fre-
kvens texten sparas. Denna frekvens är emellertid tillräcklig för mina syf-
ten.  

Att använda Google Drive är alltså inget eget val från deltagarnas sida. 
För Kerstin, Paula och Sara har programmet vissa nackdelar i jämförelse 
med de ordbehandlingsprogram de annars använder. Exempelvis nämner 
de att texten på skärmen har en fördröjning i relation till tangenttryck-
ningarna; de ser alltså inte bokstaven på skärmen samtidigt som de trycker 
ner tangenten, vidare nämns menyerna, som i början är ovana att hantera, 
samt problem med överföring av tabeller och figurer från Word eller Excel 
till Google Drive. Det finns exempel där deltagarna får gå via Paint för att 
kunna förse Google Drive-texten med tabeller och figurer. Deltagarna 
väljer också att lämna in texten i Wordformat till läraren, varför det i 
filmerna finns flera exempel på hur designen av studien gjort att deltagar-
na kopierar stycken från Google Drive till Word och i samband med det 
också måste formatera om texten, eftersom antalet tecken som ryms på en 
sida skiljer sig åt mellan formaten. I förbigående bör dock nämnas att 
något krav på att lämna in texten till läraren i ett specifikt format inte 
formulerats i klassrummet. 

Att skriva i Google Drive har framförallt initialt inneburit ett stort mer-
arbete för en av deltagarna, Paula, vilket också syns tydligt i inspelningen 



ANN-CHRISTIN RANDAHL Strategiska skribenter  63 
  

där hon skriver laborationsrapporten i fysik. I samband med att hon skri-
ver texten i svenska säger hon dock att det finns fördelar, som att hon 
alltid kan komma åt dokumentet, eftersom det ligger sparat på Google 
Drive. Programmet har dock inte främst stora fördelar för enskilda skri-
benter. Dess förtjänst ligger snarare i att dokumentet kan delas, så att flera 
skribenter kan skriva och redigera i texten parallellt. Det är också så jag 
ser att Google Drive används i skolan. Flera av eleverna i de klasser jag 
följer skriver exempelvis sina projektarbeten i Google Drive. 

Hur stor del av texterna som loggats skiljer sig åt mellan de tre delta-
garna. Kerstin har konsekvent skrivit båda texterna på Google Drive. Pa-
ula har i princip skrivit hela den realistiska eller naturalistiska texten på 
Google Drive, men bara ”Metod och beräkningar” i laborationsrapporten. 
Därutöver har Paula gjort delar av sitt redigeringsarbete på Google Drive. 
Sara har, liksom Paula, skrivit i princip hela den realistiska eller naturalist-
iska texten på Google Drive, men däremot bara delat textversioner efter 
varje avslutat skrivpass för laborationsrapporten. Tack vare att Sara ställt 
in videokameran och, under inspelningen av arbetet med laborationsrap-
porten, från och till kontrollerat bildens kvalitet, har jag kunnat rekon-
struera stora delar av Saras redigeringsarbete. Saras strategi att läsa sin 
text högt har också varit till hjälp vid denna rekonstruktion. I avhandling-
en har rekonstruerade exempel samma utseende som övriga exempel från 
Googles ändringshistorik. Att Paula och Sara inte skrivit hela sina texter i 
Google Drive beror framförallt på att de utnyttjat håltimmar i skolan för 
att skriva texten.  

I 5.5 redogör jag för hur loggningen av text hanteras grafiskt i avhand-
lingen.  

5.3.4 Elevlösningar av fyra skrivuppgifter 
Förutom Kerstins, Paulas och Saras texter har jag fått tillgång till elevlös-
ningar från elever i deras respektive klasser. Dessa elevlösningar används i 
varierande grad för analysen av kontextuella resurser och deras remedie-
ring. Jag har informerat eleverna om att jag önskar få tillgång till deras 
texter. För de realistiska eller naturalistiska texterna har tillstånd att kopi-
era dem även inhämtats av respektive elev, eftersom jag bedömde att en 
narrativ text kan ha ett personligt innehåll som inte med självklarhet delas 
med någon annan än läraren. För övriga texter, de båda laborationsrap-
porterna och hemtentan om Kafkas Förvandlingen, har jag bett eleverna 
att på något sätt signalera om de inte vill att jag ska läsa deras texter. Un-
dervisande lärare har därefter hjälpt mig att få tillgång till elevlösningarna. 



64  ANN-CHRISTIN RANDAHLStrategiska skribenter 
 

Laborationsrapporterna har jag fått tillåtelse av läraren att kopiera, efter 
att de samlats in, och elevlösningarna av hemtentan om Kafkas Förvand-
lingen har läraren mailat vidare till mig. Texterna har avidentifierats.  

5.3.5 Bildberättelser och listor över kontextuella resurser 
Eleverna i de båda klasserna har gjort bildberättelser av skrivprocessen. 
Dessa bildberättelser görs i direkt anslutning till att eleverna har lämnat in 
en skrivuppgift. Uppmaningen som jag ger eleverna lyder: ”Rita och be-
skriv kort den händelsekedja som leder fram till din färdiga text. Markera 
gärna tid på något sätt.” I instruktionen till eleverna ingår även ett exem-
pel på en bildberättelse hämtad från Prior och Shipka (2003, se bilaga 1). 
Denna bildberättelse, som projiceras på tavlan, har valts framförallt för att 
bilderna består av enkla streckgubbar som är tänkta att avlasta eleverna 
från krav på ikonicitet.  

Eleverna gör bildberättelser av varierande längd och skriver i regel en 
kort kommentar till varje bild. I jämförelse med andra materialkategorier i 
denna avhandling var dessa bildberättelser varken tekniskt krävande eller 
svåra att motivera deltagarna att utföra.  

Eftersom bildberättelserna görs för skrivuppgifter inom två olika ämnen 
kan de ge information om huruvida och i så fall på vilket sätt ämneskul-
turen påverkar skrivprocessen. I bildberättelserna kan eleverna även besk-
riva vilka kontextuella resurser de tar i bruk, vad hemmet som skolskri-
vandets kontext erbjuder dem och hur de organiserar sin skrivsituation.  

Bildberättelser som form inbjuder till att skildra ett kronologiskt för-
lopp där varje bild i någon mening beskriver en ny aktivitet. Därmed kan 
dessa bildberättelser synliggöra både vilka aktiviteter ett skrivförlopp kan 
bestå av och vad som utgör dess start- och slutpunkt. Formen, som med-
ger en viss serietidningsestetik, gör också att de figurer eleverna skildrar 
blir bärare av olika sinnes- och känslouttryck. Som en oväntad sidoeffekt 
ger dessa bildberättelser därför också möjlighet att dra försiktiga slutsatser 
om emotiva faser i skrivandet. Emotioner kopplade till skrivande är något 
som exempelvis Prior & Shipka (2003) menar borde uppmärksammas mer 
i skrivforskningen.  

Bildberättelserna ger också, tillsammans med intervjuerna, viss kunskap 
om det som sker mellan undervisningen i klassrummet och skrivandet i 
hemmet, vilket studien i övrigt inte kartlägger.  

I samband med att eleverna gör sina bildberättelser ber jag dem också 
att ange vilka resurser de har tagit i bruk i arbetet med texten samt att 
formulera sina mål med den specifika skrivuppgiften. Här ställer jag två 
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frågor. Den första frågan lyder: ”Vad har du haft användning av när du 
skrivit din labbrapport [byts ut mot ”text” för de båda skrivuppgifterna i 
svenska]? Lista allt du kommer på, gärna så att det du bedömer som vik-
tigast kommer först.” Jag ber alltså eleverna att konstruera listor över 
resurser som de har tagit i bruk i sitt skrivande. Den andra frågan lyder: 
”Vad vill du uppnå med din rapport[text]?”. Denna fråga ställs för att få 
fram bakgrundsinformation om eleverna i studien. Sådan information kan 
exempelvis säga något om just denna elevgrupp, som jag av egen erfaren-
het vet ofta har höga ambitioner med sina studier och som kan uttrycka 
dem i en strävan efter höga betyg. Men svaren kan också motverka en 
förenkling av bilden av dessa elever som enbart styrda av ett instrumentellt 
projekt för sitt skrivande. 

5.3.6 Enkät 
Ytterligare en del av materialet är en enkät med öppna svarsalternativ. I 
enkäten ställs frågor om vad som är enkelt och vad som är svårt när man 
skriver en text i fysik respektive svenska, om skrivuppgifter i de båda äm-
nena liknar varandra på något sätt samt på vilka sätt skrivuppgifter i fysik 
och svenska skiljer sig åt. Jag ber eleverna även att besvara frågan om 
vilken slags kunskap man förmedlar i en text i fysik och vilken slags kun-
skap man förmedlar i en text som skrivs inom svenskämnets ram (se bil. 
2). Enkäten har besvarats av elever i samtliga tre naturklasser i slutet av 
deras gymnasieutbildning. Att välja att delta i enkäten har tolkats som ett 
samtycke till medverkan. Eleverna har informerats om att deltagandet är 
frivilligt och ett par valde att avstå. Svaren har analyserats så att olika 
kategorier framträder i materialet. Denna enkät tjänar därmed, vid sidan 
av klassrumsobservation och bildberättelser, syftet att ge en överblick över 
två skilda ämneskulturer och en inramning till de båda skrivuppgifterna.  

5.3.7 Klassrumsobservation 
För att ge en inledande beskrivning av skrivuppgiftens kontext följer jag 
den undervisning som föregår själva skrivandet (jfr Holmberg 2012). Ge-
nom klassrumsobservation vill jag få svar på hur skrivsituationen organi-
seras och hur undervisningen på olika sätt kan stötta eleverna i deras 
kommande skrivande. Jag uppmärksammar även vilka föreställningar som 
kommer till uttryck om skrivande i undervisningen (jfr t.ex. Holmberg & 
Wirdenäs 2010). 

Vid klassrumsobservationerna har jag gjort fältanteckningar som sedan 
transkriberats. Vid fysiklektionerna har jag även gjort ljudinspelningar, för 
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att kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sägs. Klassrummet i fysik är 
en betydligt mer okänd kontext för mig, medan min kunskap om klass-
rummets kontext i svenskämnet gör att jag där kan förlita mig enbart på 
fältanteckningar.  

I regel har jag valt en plats i de bakre delarna av klassrummet. Jag har i 
viss mån strävat efter att markera min roll som forskare snarare än som 
kollega genom att försöka se ut att fördjupa mig i arbetet med att föra 
anteckningar. Däremot har jag inte på något annat sätt försökt avvisa de 
initiativ till samtal som lärare eller elever tagit eller försökt göra mig osyn-
lig i klassrummet (jfr Ball 1990). Eftersom jag redan i samband med licen-
tiatstudien tillbringade mycket lektionstid med dessa elever känner vi 
varandra både till namn och utseende. Att inte låtsas om att en sådan re-
lation existerar skulle ge ett närmast arrogant intryck. 

5.3.8 Övrigt material 
På filmerna jag får av Kerstin, Paula och Sara används sociala medier i 
olika omfattning, framförallt mobiltelefoner och Facebook. Eftersom jag 
inte kan se vad eleverna skriver på datorskärmen tolkade jag inledningsvis 
Facebook-konversationer enbart som ett sätt att ta pauser i skrivandet. 
När det sedan i bildberättelserna framkommer att eleverna använder ex-
empelvis Facebook som en resurs i skrivandet, framförallt i samband med 
laborationsrapporten, frågar jag explicit om detta i en av klasserna och 
blir samtidigt inbjuden i deras Facebook-grupp. Jag ser inte detta som ett 
huvudmaterial i studien, men som en viktig resurs bland andra att kom-
mentera och beskriva. Att just denna klass har en Facebook-grupp är på 
inget sätt unikt. Samtliga tre klasser har liknande grupper. 

Jag ser de resurser eleverna de facto tar i bruk i sitt skrivande som en 
del av det övriga material som ligger till grund för analysen. Hit hör även 
exempelvis instruktioner för skrivuppgifterna, läroböcker och olika sidor 
på Internet. Förutom de instruktioner som delas ut i undervisningen iden-
tifieras olika kontextuella resurser dels via de listor eleverna konstruerar i 
samband med att de gör sina bildberättelser, dels i det videomaterial som 
Kerstin, Paula och Sara producerar över sina skrivprocesser. 

5.4 Etiska överväganden 
Att be elever att filma i sin hemmiljö har ibland inneburit att andra perso-
ner än Kerstin, Paula och Sara blivit del av mitt material. Graden av med-
verkan skiljer sig åt väsentligt från att en förälder eller ett syskon passerar 
och kanske ställer en fråga som inte rör skrivandet specifikt till sådana 
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exempel där en förälder fungerar som en samtalspartner i olika skeden av 
skrivprocessen. Jag har inhämtat samtycke från dessa föräldrar i samband 
med presentationer av material där de medverkar. 

Då deltagarna i studien är mellan 18 och 19 år gamla, alltså över 15 år, 
har jag inhämtat skriftligt samtycke från de elever som filmat sig själva. 
Av de åtta elever som tillfrågades om medverkan i studien kunde sju tänka 
sig att spela in sig själva, medan den åttonde kunde tänka sig att ställa upp 
på en intervju. Av de sju eleverna valde fyra elever att avbryta sin medver-
kan i studien. Eftersom det är en viktig princip i all forskning att själv 
bestämma om sitt deltagande och därmed också att kunna avstå från fort-
satt medverkan har denna princip följts undantagslöst.  

Det hör även till god forskningssed att deltagarna inte ska påverkas ne-
gativt av sin medverkan. Här finns anledning att vara självkritisk. Att be 
eleverna i närstudien att själva ansvara för inspelningarna av videomateri-
alet och att uppmana dem att använda ett ordbehandlingsprogram som 
åtminstone en av deltagarna explicit uttryckte frustration över har påver-
kat deras arbetsbörda. Jag har i efterhand bett eleverna om återkoppling 
på just det faktum att jag förorsakade dem en ökad belastning i en redan 
krävande studiesituation. Vid dessa samtal har de tre eleverna snarare 
förminskat än förstorat detta faktum.  

För insamling av bildberättelser och enkätsvar har samtyckeskravet inte 
formaliserats med underskrifter. Vid denna del av materialinsamlingen har 
jag istället tolkat valet att göra bildberättelser och lämna enkätsvar som 
ett sätt att ge sitt godkännande till medverkan i studien. Eleverna har vid 
dessa tillfällen informerats om att deltagandet är frivilligt och ett par ele-
ver har valt att avstå.  

Hur jag hanterat de krav som gäller för forskning av det slag som denna 
avhandling representerar - informationskravet, samtyckeskravet och kon-
fidentialitetskravet – har jag löpande redovisat i min beskrivning av 
materialinsamlingen, även om begreppen inte alltid använts. För det fjärde 
kravet, det så kallade nyttjandekravet, gäller att materialet varken har 
använts för kommersiellt eller ickevetenskapligt bruk.  

5.5 Skrivkonventioner 
I avhandlingen hanteras flera olika slags materialkategorier, som loggning 
av text i Google Drive, utdrag ur intervjuer, bildberättelser och enkäter. 
Materialexempel numreras löpande med siffror inom parentes och materi-
alkategorin anges i rubriken: ”(1) Loggning av text”, ”(2) Intervju med 
NN”, ”(3) Bildberättelse fysik” etc.  
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Citat av och ur texter av olika slag, såväl elevtexter som olika resurser 
som eleverna använder markeras med citattecken i brödtexten. Undanta-
get citat från loggning av text, som återges i kursiv stil (se 5.5.1). Uteläm-
nad text i exempel och citat markeras med klammer och tre punkter: 
”Och jag vet att det inte är bra […] men ja, det är hur jag pluggar”; i in-
tervjuutdrag står tre punkter för paus (se 5.5.2). 

Utdrag ur Facebookkonversationer återges med ursprunglig stavning 
men utseendemässigt som ett intervjuutdrag, det vill säga som ett block-
citat. Jag kallar de elever som chattar med varandra för E1 och E2. Jag gör 
undantag för ett utdrag där Kerstin, en av fokuseleverna, chattar med en 
klasskamrat. Hon heter Kerstin även i denna konversation.  

Nedan redogör jag mer utförligt för skrivkonventioner vad gäller logg-
ning och intervjuer. 

5.5.1 Loggning av text i Google Drive 
I de textversioner som Google sparar för den framväxande texten, marke-
ras alla förändringar gentemot föregående version med färg; både redige-
ringar och fortsatt löptext. I mina textexempel har jag anpassat dessa 
markeringar för att skilja redigeringar från elevens fortsatta löptext. Redi-
geringar markeras med fet stil medan fortsatt löptext har fått en ljusare 
nyans än text från tidigare textversioner. Genomstruken text markerar 
sådant som skribenten stryker i sin text. Så görs även i Google Drive. Jag 
har behållit Googles teckensnitt Arial, för att lättare skilja loggning av text 
i Google Drive från andra materialkategorier i avhandlingen. I (7) visas 
hur en textversion återges.  

I (7) finns tre olika förändringar. För det första görs en omformulering 
(blandar → smälter). I nästa sparade textversion kommer alltså ordet 
blandar inte att synas. För det andra korrigeras ett stavfel, vilket jag mar-
kerat med ett fetstilt l (fulkomligt → fullkomligt). För det tredje fortsätter 
eleven att skriva, vilket som sagts syns på att texten har en ljusare nyans 
(händelse mitt i allt det vardagliga. Att han lägger in en så mardrömslik 
händelse). 

 
(7) Exempel på textversion i Google Drive 

 
Det första i Förvandlingen som jag reagerade på var hur Samsa vaknade 
upp som en insekt, och det första han oroade sig över var hur han skulle 
hinna till jobbet. Det visar på hur Kafka använde sig av en surrealistisk 
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skrivstil där han smälterblandar in en fullkomligt absurd händelse mitt i 
allt det vardagliga. Att han lägger in en så mardrömslik händelse 
 
När jag i brödtexten kommenterar textversioner beskriver jag förändring-
ar med kursiv stil och pil inom parentes, (blandar → smälter).  

Kommentarer till textversioner som beskriver remedieringar markeras 
grafiskt på samma sätt. Både den text som remedieras och den text skri-
benten formulerar markeras med kursiv stil och pil inom parentes. Före 
pilen står det som remedieras och efter pilen elevens text: ”(Magnetiska 
nordpolen flyttar sig med tiden och sammanfaller inte riktigt med den 
geografiska → den magnetiska nordpolen flyttar sig med tiden, därav 
sammanfaller de inte riktigt med den geografiska nordpolen).” I exemplet 
är det läroboken i fysik som remedieras i Paulas text.  

5.5.2 Transkriptioner av och utdrag ur intervjuer 
Jag har valt en transkriptionsmodell där jag ger intervjuerna en skriftlig 
form, men behåller vissa språkliga drag så att deltagarnas sätt att uttrycka 
sig i någon mån finns kvar (jfr Hoel 2000 och Kvale 1997). Detta motive-
ras av att intervjuerna inte används för regelrätt samtalsanalys, utan som 
ett material som ger insikter om hur enskilda skribenter förhåller sig till 
skrivande. Vissa förkortade former av ord som är vanliga i talspråket an-
vänds, liksom dom istället för de/dem. Tvekan markeras med hm och 
längre pauser med tre punkter. Pausernas längd har däremot inte mätts. 
Tecken för paus används mest frekvent i samband med stödsignaler, där 
en av deltagarna i samtalet flikar in en stödsignal i den andres yttrande. I 
(8) återges en sådan stödsignal. Kerstins första replik avslutas med tre 
punkter. I:s stödsignal flikas sedan in, ”Mm”, varpå Kerstins yttrande 
fortsätter på raden under och inleds av tre punkter.  

 
(8) Exempel på intervjuutdrag med stödsignal 

Kerstin: Och dom sakerna som jag vet med mig är fel eller när jag liksom 
inte orkar, eller jag inte riktigt kan komma på det rätta ordet eller så… 

I: Mm 

Kerstin: … kan jag antingen markera med nån färg, eller så 
I intervjuutdrag står ”I:” för intervjuare. Det är alltid jag. Hakparentes 
används för mina kommentarer till intervjun och markerar också käns-
loyttringar, till exempel [gemensamt skratt ]. Samtidigt tal markeras med 
vänsterklammer [. Det innebär att jag markerar när samtidigt tal påbörjas 
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men inte när det upphör. Ord som jag inte uppfattar markeras med paren-
tes (ohörbart). När skiljetecken används har de samma funktion som i 
skriftspråksnormen. Tre intervjuer redovisas: den med Kerstin, den med 
Paula och den med Sara. 

När utdrag ur intervjuer återges i brödtext markeras de med citatteck-
en. 
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6. Skrivuppgifter och skrivprocesser –             
en överblick 
Ju högre upp elever kommer i utbildningssystemet, desto mer ämnesspeci-
fika blir de skrivuppgifter de hanterar. Min första forskningsfråga, vilken 
roll ämneskontexter spelar för elevernas skrivprocesser, är fokus för detta 
resultatkapitel. Jag tangerar även den andra forskningsfrågan, om utma-
ningar i skrivprocessen genom att överblicka hur elever hanterar och or-
ganiserar sitt skrivande. 

Inledningsvis ges en beskrivning av den undervisning som föregår ele-
vernas skrivande. Denna beskrivning kan ses som skrivuppgifternas kon-
text. Här redogör jag för de aktiviteter som lärarna iscensätter i klass-
rummen, hur de skiljer sig åt i fysik och svenska samt i vilken utsträckning 
dessa aktiviteter förbereder eleverna för skrivandet. Resultaten bygger 
främst på lektionsobservationer, fältanteckningar och ljudinspelningar från 
två undervisningsförlopp, dels det som föregår skrivandet av en laborat-
ionsrapport om jordens magnetfält, dels det som föregår skrivandet av en 
realistisk eller naturalistisk text. Inom studiens ram skrivs ytterligare en 
laborationsrapport i fysik, om radioaktiv strålning, och en hemtenta i 
svenska om Kafkas Förvandlingen. Dessa båda skrivuppgifter redovisas 
också kort. Dessutom presenteras de skriftliga instruktioner lärarna ger 
eleverna för att lösa dessa skrivuppgifter.  

Därefter vänds fokus mot eleverna och deras skildringar av arbetet med 
skrivuppgifterna. Här utgör bildberättelserna det centrala materialet, även 
om exempel från intervjuer också förekommer. Med bildberättelserna som 
utgångspunkt fokuseras skrivprocesser som ett kronologiskt förlopp – med 
en startpunkt och en slutpunkt – men framförallt utreds om, och i så fall 
på vilket sätt, skrivprocesser skiljer sig åt i fysik och svenska.  

I första avsnitten, 6.1 och 6.2, görs återkommande jämförelser mellan 
fysikämnets och svenskämnets skrivande. I nästa avsnitt, 6.3, utvecklar jag 
denna jämförelse med syfte att ge en mer generell bild av skrivande i de 
båda ämnena. Till grund för resultaten ligger dels en enkät som elever i 
samtliga tre klasser besvarar dels utsagor från elever och lärare i undervis-
ningen.  

Jag återvänder sedan till elevernas bildberättelser. I bildberättelserna 
återfinns liknande uttryck för emotioner i bestämda skeden av skrivpro-
cessen – oavsett ämne. Hur en skrivprocess ter sig ur emotionellt perspek-
tiv redogörs för i avsnitt 6.4.  
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I bildberättelserna synliggörs även den rörliga kontexten, där skrivupp-
giften cirkuleras från skolan till hemmet och tillbaks till skolan. Om lära-
ren är den som organiserar skrivuppgiften i skolan blir på motsvarande 
sätt här eleven den som organiserar skrivuppgiften i hemmet. De sista 
resultat som presenteras i detta kapitel, 6.5, fokuserar på hemmet som 
skrivuppgiftens kontext. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning över de viktigaste resultaten. 

6.1 Undervisningen som skrivuppgiftens kontext 
Under ett par månader, före och efter jullovet, följer jag med en av natur-
klasserna i deras fysik- och svenskundervisning. Jag deltar i fem lektions-
pass i fysik och åtta lektionspass i svenska. 

6.1.1 Undervisningsförlopp i fysik och svenska 
Valet av lektionstillfällen och därmed även undervisningsförloppets början 
har delvis påverkats av undervisande lärare. Framförallt har läraren i fy-
sik, Petra, gjort en bedömning av när hon ansett att undervisningens inne-
håll varit kopplat till den laborationsrapport som eleverna ska skriva. 
Laborationsrapporten i fysik handlar om jordens magnetfält och ingår i ett 
större avsnitt om magnetism. När Petra talar om varför eleverna ska 
skriva en laborationsrapport motiverar hon det med att eleverna ska er-
bjudas andra möjligheter att visa sitt kunnande, än på prov (jfr 5.1). För 
skrivuppgiften inom svenskämnets ram har jag deltagit i hela det under-
visningsförlopp som läraren Cilla planerat för ett epokstudium av real-
ismen och naturalismen. När Cilla motiverar varför eleverna ska skriva en 
realistisk eller naturalistisk text säger hon att det är viktigt att eleverna får 
en utmaning i sitt skrivande. Textens funktion som underlag för bedöm-
ning är nedtonad, även om Cilla vid ett tillfälle säger: ”Jag tittar också på 
hur ni väljer och använder ord.”  

I (9) och (10) överblickas undervisningsförloppen i fysik och svenska i 
form av två kronologiskt disponerade punktuppställningar.  

 
(9) Undervisningsförlopp i fysik 

 
 

1. Läraren introducerar skrivuppgiften. 
2. Läraren håller en genomgång om magnetfält (”Repetition” och 

”Nytt”).  
3. Läraren genomför en demonstration (där det även ingår att ställa 

hypotes och utföra beräkning). 
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4. Eleverna löser räkneuppgifter i läroboken i fysik Heureka (”hjälp-
lista”). 

5. Eleverna uppmanas att läsa på i läroboken inför laborationen. 
6. Läraren presenterar laborationen.  
7. Eleverna utför laborationen. 
8. Eleverna utför beräkningar under eller direkt efter lektionstid. 
9. Läraren håller en genomgång om teori som knyter an till laborat-

ionen. 
10.  Eleverna löser räkneuppgifter i läroboken (”hjälplista”). 
11.  Eleverna skriver hemma enskilt eller i par och lämnar in texten. 

 
(10) Undervisningsförlopp i svenska 

 

1. Eleverna ser ett avsnitt av UR:s serie Hej litteraturen om realismen 
och naturalismen. 

2. Eleverna får i läxa att läsa ett utdrag ur Oliver Twist. 
3. Eleverna ser ett avsnitt av det årets julkalender Tjuvarnas jul och 

jämför detta med Dickens text, som de läst som läxa. 
4. Läraren håller en genomgång om Dickens och samtiden. Vissa be-

grepp introduceras. 
5. Eleverna har högläsning av Smycket. 
6. Eleverna och läraren diskuterar tillsammans etik, moral och motiv 

i texten. 
7. Eleverna och läraren identifierar tillsammans realistiska och natu-

ralistiska drag i texten. 
8. Eleverna får i läxa att läsa ett utdrag ur Pappa Goriot och ett ur 

Thérèse Raquin. 
9. Läraren lämnar tillbaks texter som eleverna har skrivit i ett tidi-

gare undervisningsmoment och kommenterar dem språkligt. 
Framförallt lyfts generiska färdigheter fram. 

10. Eleverna och läraren diskuterar tillsammans texterna som elever-
na har haft i läxa enligt mönstret i punkt 6 och 7. 

11. Läraren introducerar Brott och straff och eleverna har högläsning 
av ett utdrag ur romanen. 

12. Eleverna har högläsning av novellen Att få sova. 
13. Eleverna och läraren diskuterar tillsammans dessa båda texter en-

ligt mönstret i punkt 6 och 7. 
14. Läraren introducerar skrivuppgiften. 
15. Läraren håller en repeterande genomgång av realismen och natur-

alismen. 
16. Eleverna uppmanas att läsa på i läroboken i litteraturhistoria, 

Den levande litteraturen. 
17. Läraren läser Kadavret högt. 
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18. Eleverna och läraren diskuterar tillsammans texten enligt mönst-
ret i punkt 6 och 7. 

19. Eleverna får tid under ett par lektioner att börja med sina texter, 
men huvudparten skrivs hemma. 

 
Det är relativt enkelt att redan på ytan se såväl skillnader som likheter. En 
tydlig skillnad är när i undervisningen skrivuppgiften introduceras för 
eleverna. Att eleverna ska skriva en laborationsrapport får de veta redan i 
samband med genomgången av det teoriavsnitt som laborationen behand-
lar. Att eleverna ska skriva en realistisk eller en naturalistisk text får de 
veta först mot slutet av undervisningsförloppet om realismen och natural-
ismen.  

Det är också lätt att se att aktiviteterna skiljer sig åt i de båda ämnena. I 
fysikämnet ägnas mycket tid åt att utföra beräkningar eller lösa räkneupp-
gifter, både i samband med laborationen och på teorilektionerna. Eleverna 
förväntas också att som de säger ”räkna fysik” utanför skoltid, som en 
slags frivillig läxa. Samtliga elever som jag frågar gör också det med olika 
omfattning, utan att läraren egentligen behöver uppmana dem eller ge dem 
i läxa att lösa ett specifikt antal uppgifter. Några elever har till och med 
köpt ett speciellt lösningshäfte med mer utförliga förklaringar än de som 
läroboken tillhandahåller. Eleverna tränas också i att ställa hypotes. I 
svenskämnet läser eleverna klassiska texter från de epoker som brukar 
benämnas realismen och naturalismen. Vissa av texterna läser de i läxa 
och andra läses högt på lektionen. En elev i taget läser högt. Det är fritt att 
stå över, att ”passa”. Eleverna väljer också själva hur långt stycke de vill 
läsa. Under läsningen förekommer det att läraren ombeds att förklara ord 
som dyker upp i texten och som eleverna inte känner till. Texterna som 
läses diskuteras utifrån teman som etik, moral och motiv. Dessutom hjälps 
man åt att identifiera drag av realism och naturalism i texterna. 

Dessa till synes skilda aktiviteter har dock en gemensam nämnare; akti-
viteterna i båda ämnena fokuserar på resurser som är funktionella för den 
skrivuppgift eleverna ska hantera. I en laborationsrapport är det avgö-
rande att beräkningar är korrekta. Flera elever uppger också att de ofta 
jämför just resultatet av laborationen med varandra. Det ser jag också när 
jag är i klassrummet. Att kunna ställa hypotes krävs i den avslutande de-
len när eleverna ska diskutera sina resultat, exempelvis i relation till olika 
felkällors möjliga inverkan på resultaten. För den realistiska eller natural-
istiska text eleverna själva ska skriva får de flera förebilder genom sin 
läsning av olika författares verk. De får också flera tillfällen att fokusera 
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på drag som gör en text realistisk eller naturalistisk. Möjligen kan man 
också hävda att diskussionen av teman som etik, moral och motiv blir en 
resurs för eleverna i det egna skrivandet. Många av de texter eleverna 
själva skriver handlar just om personer som brottas med sina principer om 
rätt och fel.  

På ytan är kanske två andra aktiviteter i listorna mer påfallande lika 
varandra, dels att eleverna uppmanas att läsa på hemma om det jord-
magnetiska fältet respektive de båda litteraturhistoriska epokerna, i syfte 
att få en teoretisk grund, dels att det finns inslag av repetition när lärarna 
organiserar sin undervisning. I undervisningen i fysik finns, som jag förstår 
det, ett väl inarbetat mönster där läraren Petra skriver ”REP” i vänstra 
hörnet på tavlan innan hon börjar sin genomgång. Under teorilektionen 
om magnetfält ritar läraren först en magnet med nord- och sydända och 
linjer för hur det skapas ett magnetiskt fält och vilken riktning fältet, eller 
flödeslinjerna har. Därefter ritas bilden av en ledare där Petra visar hur ett 
magnetfält skapas på samma sätt runt denna, när man sänder en ström 
genom ledaren. Petra fortsätter sin genomgång och ställer en fråga till 
klassen: ”Om vi har ett magnetfält och så lägger man en ledare däri. Vad 
händer då? Kommer ni ihåg? Tre fingrar…?” Alla elever lyfter höger hand 
och illustrerar på så sätt strömmens riktning, magnetfältets riktning och 
kraftens riktning. Efter denna visualisering vill läraren sätta fokus på vad 
som påverkar styrkan hos magnetfältet och skriver: ”Vad beror F på?”. 
Några elever reagerar omedelbart: ”Är detta nytt?”. Läraren skriver 
”NYTT” på tavlan och fortsätter sedan sin genomgång.  

I svenskundervisningen markeras inte repetitionen explicit; ändå är 
mönstret tydligt för hur de olika texter eleverna läser hemma eller i klass-
rummet diskuteras. Dels förs en diskussion om etik, moral och motiv som 
också kan gå utanför själva berättelsen och kopplas till elevernas egna 
erfarenheter, dels identifieras realistiska och naturalistiska drag i texten.  

Ytterligare en gemensam nämnare för dessa båda skrivuppgifter är att 
eleverna huvudsakligen skriver sina texter hemma. Läraren Cilla ger för-
visso eleverna ett par lektioner för att komma igång med sin skrivuppgift i 
skolan, men huvudparten av texterna skrivs i hemmet. Lektionerna tycks 
eleverna främst använda för att reda ut vad som utmärker en realistisk 
respektive en naturalistisk text och för att läsa på i sin lärobok i litteratur-
historia Den levande litteraturen. Några elever väljer också att repetitions-
läsa vissa av de texter som diskuterats i klassrummet. På fysiklektionerna 
ägnas ingen tid åt att skriva laborationsrapporten. Fokuseleven Sara frågar 
förvisso om hon skulle kunna få skriva på sin laborationsrapport istället 
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för att lösa räkneuppgifter vid ett tillfälle, men läraren svarar nej. Samti-
digt som det är ett gemensamt drag, för hur texterna hanteras, att de 
skrivs hemma, var det ju också ett urvalskriterium för denna avhandling. 
Jag hade explicit önskat att följa skrivuppgifter som produceras utanför 
lektionstid.  

6.1.2 Introduktion av övriga skrivuppgifter 
I avhandlingen ingår ytterligare två skrivuppgifter, dels en laborationsrap-
port om radioaktiv strålning, dels en hemtenta med fyra frågor om Kafkas 
Förvandlingen. Här påminner den undervisning som ramar in laborations-
rapporten om den som beskrivs ovan. Eleverna som skriver denna laborat-
ionsrapport har också samma lärare i fysik, Petra. Undervisningsförloppet 
inleds av en teorilektion med repetition av tidigare genomgång och intro-
duktion av nytt ämnesinnehåll följt av räkneövningar. Därefter har elever-
na laboration i halvklass samt en efterföljande lektion med möjlighet att 
ställa frågor om laborationens teoretiska bakgrund. Det undervisningsför-
lopp som föregår hemtentan om Kafkas Förvandlingen har jag däremot 
inte följt utan var enbart närvarande när skrivuppgiften introducerades. 
Hemtentan ingår som ett delmoment i ett skriftligt prov om modernismen. 
Som regel vill läraren Lena att eleverna enbart utför skriftliga uppgifter på 
lektionstid, men hon gör ett undantag för studiens räkning och låter ele-
verna skriva denna del av provet hemma (se 5.2). När denna så kallade 
hemtenta introduceras går läraren in på skolans kurswebb. Här finns en 
instruktion med fyra frågor som eleverna ska besvara. Eleverna uppmanas 
att skriva cirka en sida och att skicka in texten till läraren via urkund. Att 
texter skickas via urkund, tycks eleverna vara vana vid. Efter genom-
gången undrar läraren om eleverna har några frågor. Ingen anmäler sig 
och några elever svarar: ”Nej”. När eleverna får uppgiften har de flesta 
ännu inte läst Kafkas långnovell. Läraren Lena har i sin planering för klas-
sen lagt in ett par tillfällen de kommande veckorna för egen läsning. Ele-
verna tycks vara nöjda med det upplägget. De behöver inte vara på plats i 
skolan under dessa lästillfällen. Planeringen av hela undervisningsförlop-
pet om modernismen har eleverna tillgång till på skolans kurswebb. Där 
framgår att temat omfattar fem veckor med åtta lektioner, varav två alltså 
ägnas åt läsning av Förvandlingen. Eleverna ser också bland annat en film 
om Kafka, läser ett utdrag ur Hemingways Den gamle och havet och ett 
urval dikter. Dessa texter diskuteras. Förutom en introduktionslektion 
finns också en ”knyta-ihop-säcken-lektion” innan temat avslutas med ett 
skriftligt prov. 
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6.1.3 De skriftliga instruktionerna 
Till de olika skrivuppgifterna får eleverna skriftliga instruktioner. För 
laborationen i fysik får eleverna ett så kallat labb-PM. Här framgår syftet 
med laborationen. Vidare finns en förteckning över materiel och en be-
skrivning av utförandet. I slutet av labb-PM finns även tabeller som ska 
fyllas i eller frågor som ska besvaras och som senare utgör underlag för 
laborationsrapportens resultat. Det finns också mer eller mindre explicit 
formulerat en viss teoretisk bakgrund. Läraren Petra hänvisar dessutom 
till en allmän mall som finns på skolans hemsida, för hur en laborations-
rapport ska skrivas. Av mallen framgår textens struktur och vad olika 
underrubriker bör innehålla. Det framgår också att eleverna ska använda 
passiv form.  

I (11) återges den skriftliga instruktion som eleverna får av Cilla för den 
realistiska eller naturalistiska texten (Cillas kurs. och mark.). 

 
(11)  Skriftlig instruktion till den realistiska eller naturalistiska texten 

Ni har nu läst och analyserat ett flertal texter av författare som tillhör Re-
alismen och Naturalismen. Under följande veckor kommer ni att få pröva 
på att författa en text med avseende på konstnärlig frihet. Begränsningen 
som gäller är att texten kan placeras i kategorin Realism och/eller Natural-
ism. Läs i Den levande litteraturen s. 135-180, för mer inspiration. Text-
omfång 2-3 A4. Lycka till! 

Vissa av orden har Cilla markerat med fet stil. Det är dels namnet på epo-
kerna, dels lärobokens titel. I läroboken Den levande litteraturen kan ele-
verna få inspiration, kanske framförallt om vad som utmärker en realistisk 
eller naturalistisk text stilistiskt, men i övrigt lämnar denna instruktion i 
hög grad över ansvaret för texten på eleverna. Eleverna förväntas använda 
sin konstnärliga frihet och tillskrivs närmast rollen av författare.  

Till hemtentan om Kafkas Förvandlingen, som kan beskrivas som en lit-
terär analys, har läraren Lena formulerat fyra frågor. Av frågorna, som 
återges i (12), framgår vad elevernas svar ska innehålla och i viss utsträck-
ning var eleverna kan finna dessa svar. Frågorna kan även ge en struktur 
för textens disposition.  

 
(12) Skriftlig instruktion till hemtentan om Kafkas Förvandlingen 

1. Diskutera och illustrera med hjälp av exempel från boken på vil-
ket sätt Förvandlingen kan sägas vara självbiografisk och präglad 
av den tidens miljö och samhälle 
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2. Identifiera ett av bokens teman och redogör med hjälp av exempel 
från boken hur detta skildras 

3. Diskutera huruvida detta tema har någon relevans för dagens 
ungdom 

4. Förklara på vilket sätt boken är typisk för Kafkas författarskap 

I vilken utsträckning lärarens skriftliga instruktioner kan fungera som 
resurser för eleverna i deras skrivande tycks därmed skilja sig åt för de 
olika skrivuppgifterna. En tydlig instruktion kan fungera som en resurs 
såväl för textens innehåll, som för dess struktur. En öppen instruktion 
tycks snarare lägga över ansvaret för detta på eleven. Det kan också finnas 
anledning att nyansera bilden av tydliga instruktioner som något enbart 
positivt. Av svaren på en enkät som genomförs om fysikämnets och 
svenskämnets skrivande framgår att flera elever snarare föredrar ett skri-
vande med vidare ramar. Så uttrycker sig två elever i (13):  

 
(13) Enkätsvar från två elever 

Enklast är när man får skriva så fritt som möjligt, t.ex. novell  

Det svåra är kanske kravet på kreativitet, men jag ser det som en rolig ut-
maning  

6.2 Skrivuppgifterna ur ett elevperspektiv 
I följande avsnitt redogör jag för elevernas perspektiv på de två skrivupp-
gifter vars undervisningsförlopp presenterats i 6.1.1. Till grund för ana-
lysen ligger elevernas bildberättelser. 

I analysen av dessa bildberättelser har jag först granskat den första och 
sista bilden i elevernas berättelser, för att förstå hur inramningen av ett 
skrivförlopp ter sig ur elevperspektiv. Därefter görs en jämförelse mellan 
de bildberättelser som skildrar arbetet med laborationsrapporter och de 
bildberättelser som skildrar arbetet med den realistiska eller naturalistiska 
texten, med syftet att undersöka om och på vilket sätt skrivprocesser skil-
jer sig åt mellan fysik och svenska. Genom en induktiv analys av bildberät-
telserna identifierar jag beskrivningar av aktiviteter som återfinns i flerta-
let berättelser och jämför hur dessa aktiviteter placeras kronologiskt i det 
tidsförlopp som bildberättelsen gestaltar. 



ANN-CHRISTIN RANDAHL Strategiska skribenter  79 
  

6.2.1 Skrivprocessers början och slut 
Av 27 elever, som har gjort bildberättelser i fysik, har de allra flesta, 21 
elever, valt att som första bild göra en illustration av laborationstillfället. 
Så har även eleven i (14) beskrivit sin process. Hela bildberättelsen består 
av femton bilder. I efterhand lägger eleven till bild 0, som beskriver hur 
hon har läst på i läroboken samt lyssnat på lärarens genomgång.  

 
(14) Bildberättelse om laborationsrapport 

 
 

Endast ytterligare två elever inleder sina bildberättelser med skildringar av 
hur de lyssnar på lärarens genomgång. Det innebär inte att de teorilekt-
ioner Petra håller i klassen inför laborationen saknar betydelse för elever-
nas skrivande, bara att lärarens genomgång överlag inte ses som en del av 
skrivprocessen.  

Endast en elev låter sin bildberättelse starta med skrivandet och skildrar 
hur hon använder mallen som finns på skolans hemsida för att sätta in rätt 
rubriker i sitt textdokument som ett första steg. De sista tre eleverna inle-
der sina bildberättelser med att de får veta att de ska skriva en laborat-
ionsrapport. Samtliga tre elever ackompanjerar denna information med ett 
uttryck för missnöje eller frustration. En av dessa tre bildberättelser åter-
ges i (15). Eleven väljer här att göra inte mindre än tre bilder för att 
skildra det ögonblick där läraren meddelar klassen att de ska skriva en 
laborationsrapport. Figuren på bildberättelsen har ett uttryck som går från 
en slags frustration (bild 1) via protest (bild 2) till ett modfällt accepte-
rande av faktum (bild 3). 
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(15) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 

 
I avsnitt 6.4 återkommer jag till de emotioner som eleverna ger uttryck för 
i sina bildberättelser.  

När det gäller den realistiska eller naturalistiska texten som skrivs inom 
svenskämnets ram är samstämmigheten mellan eleverna inte lika stor om 
var eller hur skrivförloppet tar sin början. Av 20 elever är det två som 
uppger att skrivförloppet tar sin början i undervisningen. Fyra elever låter 
bildberättelsen börja med att läraren delar ut uppgiften. Sex elever menar 
att arbetet med denna text inleds av en slags inspirationsfas och något fler, 
åtta elever, skildrar att de börjar det arbete som leder fram till den färdiga 
texten med att läsa på i läroboken vad som utmärker en realistisk eller 
naturalistisk text. Oavsett vad eleverna uppger som startpunkt, finns i de 
flesta elevers bildberättelser dels en beskrivning av hur de läser på om 
realismen och naturalismen i sin lärobok, dels, liksom i (16), en fas som 
jag valt att beteckna inspirationsfas bland de första bilderna. 

 
(16) Bildberättelse om realistisk eller naturalistisk text 
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Av 20 elever, som gör bildberättelser över arbetet med hemtentan om 
Kafkas Förvandlingen, väljer de flesta, 14 elever, att se läsandet av boken 
som startpunkt. En elev tar avstamp i undervisningen, två bildberättelser 
börjar med att läraren delar ut uppgiften och tre bildberättelser börjar 
med att eleven planerar eller skriver texten. 

I de totalt 67 bildberättelserna är det påfallande att så få inleds med att 
texten skrivs. Istället väljer eleverna att se skrivandet som en del av ett 
större förlopp där flera aktiviteter föregår skrivandet i sig. Å andra sidan 
bör man också ta i beaktande att eleverna vid konstruktionen av sina 
bildberättelser kan ha påverkats av det exempel på bildberättelse som gavs 
vid instruktionen (se bil. 1). 

Instruktionens påverkan kan man möjligen också spåra i det sätt ele-
verna väljer att avsluta sina bildberättelser. I instruktionen ombeds elever-
na att beskriva den händelsekedja som leder fram till den färdiga texten 
(min mark.). De flesta bildberättelser slutar med att texten är färdig eller 
att eleven lämnar eller skickar in sin text till läraren. Ofta illustreras detta, 
som i (17), av en glad elev. 

 
(17) Bildberättelse om realistisk eller naturalistisk text 

 
Samtidigt är det en liten grupp elever som istället väljer att avsluta sin 
bildberättelse med att skildra hur de får tillbaka sina betygsatta texter. 
Dessa elever närmast poängterar att hanteringen av en skrivuppgift inte är 
över när texten är inlämnad utan först när man som elev får respons av 
läraren på sin text.  

6.2.2 Skrivprocesser i fysik och svenska 
I elevernas bildberättelser framgår det att ett skrivförlopp består av betyd-
ligt fler aktiviteter än skrivandet i sig, till exempel utför eleverna beräk-
ningar, laborerar eller läser Kafkas Förvandlingen. Men analysen av bild-
berättelserna visar också att det finns skillnader i hur eleverna tar sig an 
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skrivandet på olika sätt och som tycks ha med ämneskulturen att göra. I 
(18) återges en typisk bildberättelse om att skriva laborationsrapport. 

 
(18) Bildberättelse om laborationsrapport 

 

 
I denna bildberättelse vill jag rikta uppmärksamheten mot tre saker. För 
det första tycks det vara viktigt att skriva texten så nära inpå laborations-
tillfället som möjligt. ”Sätter mig vid datorn medan det är färskt”, skriver 
eleven i (18).  

För det andra tycks det finnas enklare och svårare delar att skriva. Till 
de svåra delarna räknas ”Diskussion” och ”Felkällor”. Eleven som har 
gjort bildberättelsen i (18) menar även att ”Resultat” tillhör de svåra de-
larna. Det håller de flesta elever inte med om. Till de enkla delarna räknar 
eleven ”Syfte”, ”Material”, ”Bakgrund” och ”Metod och beräkningar”, 
eller ”Utförande”, som eleven skriver. Även här går åsikterna isär något 
om laborationsrapportens ”Bakgrund”, som flera elever tycker är svår att 
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skriva. Oavsett är kanske inte själva uppdelningen i svåra och enkla delar 
mest intressant i sammanhanget, utan hur det påverkar ordningsföljden 
för hur de skrivs. Man skriver de enkla delarna först och de svåra senare. 

Ytterligare en aspekt av denna syn på olika delars svårighetsgrad är fö-
reställningen om laborationsrapporten som en text möjlig att bryta ner i 
olika separata enheter som kan skrivas var och en för sig. Vad i själva 
genren som gör det möjligt att i skrivandet kunna isolera delar av texten 
från varandra skulle kunna ha sin grund i att skilda textaktiviteter (Holm-
berg 2006 och Ledin 2006) blir framträdande i de olika delarna av laborat-
ionsrapporten (jfr Martin & Rose 2008). Utan att här göra någon utförli-
gare analys av elevernas texter utifrån textaktiviteter tycks den del i labo-
rationsrapporten som benämns ”Metod och beräkningar” domineras av 
en beskrivande textaktivitet medan den del som benämns ”Bakgrund” 
bygger på förklaring och beskrivning (jfr Nygård Larsson 2011). För att 
kunna hantera ”Diskussion och felkällor” krävs att eleverna även är för-
trogna med en mer argumenterande textaktivitet, där de exempelvis i la-
borationen om jordens magnetfält förväntas sätta de egna resultaten i 
relation till ett absolut värde och resonera kring vad som påverkat resulta-
tets noggrannhet.  

Det tredje som jag vill lyfta fram i bildberättelsen är hur eleven diskute-
rar sin laborationsrapport med andra. Av de 27 elever som gjort bildberät-
telser uppger 20 att de diskuterar sina texter med någon. Oftast diskuterar 
eleverna sina texter med andra elever, men även syskon och föräldrar 
nämns. Ibland visar bilderna hur eleverna fysiskt står eller sitter och pratar 
med varandra, men en del av bilderna visar hur diskussioner också sker 
över digitala medier. Det bör nämnas att eleverna hade möjlighet att 
skriva laborationsrapporten två och två. Det ligger nära till hands att 
tänka sig att de elever som väljer att arbeta i par i högre utsträckning be-
skriver hur de diskuterar sin laborationsrapport med andra. En sådan 
slutsats kan man emellertid inte dra utifrån materialet. Elever som väljer 
att skriva enskilt skildrar i lika hög grad som parskrivarna, diskussioner 
med andra i sina bildberättelser. En elev skriver också i en kommentar till 
sin bildberättelse att det enskilda skrivandet är mer mödosamt: ”När jag 
skriver labben tillsammans med vänner så går det 15 gånger lättare, då 
man kan diskutera resultaten, och inte fastnar på samma sätt”. 

När eleverna i bildberättelserna skildrar hur de skriver den realistiska 
eller naturalistiska texten återkommer framförallt två saker, dels beskriv-
ningen av en slags inspirationsfas, dels avtryck av processkrivandets meto-
dik. Bildberättelsen i (19) skildrar detta, där de första fem bilderna kan 
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tolkas som en inspirationsfas. Efter detta förstadium skildras i bild sex ett 
skrivstadium och i bild sju till nio ett efterstadium; också beskrivna med 
terminologi från processkrivandets metodik som ”brainstormar” och ”ut-
kast”.  

 
(19) Bildberättelse om realistisk eller naturalistisk text 

 

 
I (19) kan man se hur eleven efter att hon i läroboken tagit reda på hur 
man skriver något realistiskt eller naturalistiskt börjar fundera. De flesta 
elever uppger att de läser på om realismen och naturalismen för att få en 
grund att stå på, men för att få stoff till själva berättelsen krävs något 
annat. Eleven i (19) får idéer av saker hon ser när hon åker buss, andra 
diskuterar med kompisar och ytterligare några inspireras av texter de lä-
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ser, musik de hör eller filmer de ser. I flera bildberättelser tycks eleverna 
också känna sig utelämnade till sin egen fantasi i denna fas av skrivandet. 
Eleverna kan, som i (20), beskriva det som att det är tomt på idéer i huvu-
det och att man kan behöva vänta ut dem. 

 
(20) Bildberättelse om realistisk eller naturalistisk text 

 
 
En elev beskriver hur hon försöker visualisera en berättelse genom att 
börja teckna. En handfull elever berättar också hur de förkastar sina idéer 
och måste börja om. När eleverna väl funnit sitt ämne tycks en mödosam 
fas vara över. I (19) tänds en glödlampa och eleven ser glad ut. Bilden 
ackompanjeras av texten: ”Fick en idé!”, där utropstecknet ger uttrycket 
extra emfas. Just glödlampor är för övrigt en återkommande symbol för 
detta skede.  

Att samla stoff beskrivs som en del av ett förberedande stadium i pro-
cesskrivandets metodik (Strömqvist t.ex. 1989 och 2007). Detta stoffsam-
lande kan lika väl innebära att skribenten samtalar med någon eller läser 
något som att man går och funderar. I elevernas bildberättelser blir formu-
leringen av en idé och stoffsamlandet närmast parallella processer. Elever-
na illustrerar också hur de snabbskriver eller brainstormar, som eleven 
ovan väljer att uttrycka det. Andra elever beskriver hur de gör tankekartor 
och skriver synopsis. En elev sammanfattar den förberedande fasen av 
skrivandet på följande sätt: ”Efter att ha fått inspiration och information 
så börjar skrivandet”. Under formuleringsfasen eller skrivstadiet finns i 
processkrivandets metodik en föreställning om ett flödesskrivande (se t.ex. 
Arkhammar 1988). Några elever redogör också för hur de i princip skriver 
större delen av texten vid ett tillfälle eller hur de skriver i längre sjok av-
brutna av kortare pauser. En elev illustrerar detta med en klocka och föl-
jande formulering: ”Skriver så långa pass som möjligt för att ha samma 
sinnesstämning”. Enligt processkrivandets metodik kommer därefter ett 
efterstadium med en bearbetningsfas. En sådan fas finns beskriven i de tre 
sista bilderna i (19), där eleven beskriver hur texten utvecklas från ett 
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utkast till en produkt. Liknande beskrivningar finns i de flesta bildberät-
telserna. Ibland redogör eleverna för hur de tar hjälp av en förälder eller 
en kamrat som kommenterar texten och ibland bearbetar eleverna sina 
texter på egen hand. Hur omfattande denna bearbetning är skiljer sig åt i 
elevernas bildberättelser. Några elever beskriver hur de ändrar och formu-
lerar om medan andra korrekturläser sin text eller ber någon läsa igenom 
och ge respons. En elev berättar att hela processen avslutas med att han 
renskriver texten. 

Att eleverna väljer en vokabulär som så tydligt relaterar till processkri-
vandets metodik när de redogör för hur de hanterar en skrivuppgift inom 
svenskämnets ram är intressant i sig. Samma ordval återfinns inte i de 
bildberättelser som skildrar arbetet med laborationsrapporten i fysik. Sam-
tidigt är det inte en fråga om ordval när eleverna i sina bildberättelser 
beskriver arbetet med texten. Det centrala i analysen är istället att en 
skrivprocess inom svenskämnets ram skiljer sig från en skrivprocess inom 
fysikämnets ram. När eleverna skriver en laborationsrapport i fysik är det 
viktigt att börja skriva så fort som möjligt. När eleverna skriver en realist-
isk eller naturalistisk text inom svenskämnets ram startar processen istället 
med en längre inspirationsfas. Laborationsrapporten i fysik kan delas upp 
i fristående delar som skrivs i en viss ordning, där enklare delar skrivs 
först och svårare delar sist. Den realistiska eller naturalistiska texten 
skrivs, enligt eleverna, ofta mer sammanhållet. Ingen elev beskriver att de 
börjar med en viss del av texten, utan snarare kännetecknas processen av 
ett relativt sammanhängande formuleringsförlopp. Vissa elever berättar 
även hur de förkastar idéer och måste börja om. Liknande beskrivningar 
av hur elever börjar om på sin text förekommer inte i någon av bildberät-
telserna i fysik. I de bildberättelser som skildrar arbetet med laborations-
rapporten är det påfallande att de flesta elever diskuterar sin text med 
någon. Samma uttryck för dialogicitet finns inte i bildberättelserna i 
svenska, men även här uppger hälften av eleverna att de diskuterar idéer 
med andra eller att de ber någon annan att läsa igenom texten. Att elev-
texter kan ha betydligt fler läsare än läraren ger materialet anledning att 
framhålla.  

Eftersom det är elevernas beskrivning av skrivprocessen som ligger till 
grund för analysen tillåter jag mig att gå utanför de fyra aktiviteter som 
jag definierat som skrivprocess. För att slutligen anknyta till mina analy-
tiska begrepp kan jag dock konstatera att det förekommer beskrivningar 
av samtliga fyra aktiviteter i elevernas bildberättelser, men om någon av 
aktiviteterna ska framhållas är innehållsgenereringen den som bildberättel-
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serna framförallt ger information om. I bildberättelserna i fysik rapporte-
rar eleverna till exempel hur de laborerar, läser på i läroboken, utför be-
räkningar och diskuterar med andra. Även bildberättelserna i svenska 
skildrar relativt utförligt innehållsgenerering men här framstår som sagt 
denna aktivitet som mödosam, medan exempelvis formuleringen tycks 
enkel. För laborationsrapporten i fysik beskrivs formuleringen av vissa 
textavsnitt som mödosam medan andra avsnitt ses som enkla. Skildringar 
av redigeringar text förekommer framförallt i bildberättelserna i svenska, 
medan beskrivningar av planering är relativt ovanliga såväl i bildberättel-
serna i fysik som i bildberättelserna i svenska.  

6.3 Två skilda skrivkulturer  
I följande avsnitt ges en mer generell bild av fysikämnets och svenskäm-
nets skrivande. För analysen använder jag framförallt en enkät som elever 
i samtliga tre klasser besvarar och där de båda ämnena kontrasteras på 
olika sätt (se bil. 2). I elevernas utsagor har teman identifierats genom att 
liknande svar grupperats. För analysen används även utsagor från lärare 
och elever där skrivandet aktualiseras i undervisningen.  

Att lärare i olika ämnen kan ha olika textnormer har forskningen visat 
(jfr Berge 2008). Den norm som framträder tydligast i mitt material gör 
gällande att fysikämnet har ett fokus på innehållet i texten medan svensk-
ämnet har ett fokus på språket. Tre representativa enkätsvar, som återges i 
(21), ger uttryck för detta.  

 
(21) Enkätsvar från tre elever 

I fysik är innehållet det avgörande. I svenska handlar det mer om språk 

Fysik är förståelse för ämnet. Svenska är förmåga att skriva bra 

I fysik är fokus på innehållet. Svenskan har mer fokus på språket och for-
muleringen 

Fysikläraren Petra uttrycker en liknande föreställning i klassrummet när 
en elev frågar: ”Men språket påverkar väl?” och Petra efter viss tvekan 
svarar: ”Labbrapporten ska väl lägga fram en aspekt av ditt kunnande”. 

På motsvarande sätt får Cilla frågan om hon bedömer innehållet eller 
snarare handlingen i texten. På den frågan svarar Cilla: ”Ja, någon form 
av handling bör det väl vara.” Att textens språkliga utformning kommer 
att påverka bedömningen tycks däremot vara självklart för eleverna. 
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Eleverna menar också att det kunnande man som elev ger prov på när 
man skriver är kopplat till innehåll och språk. En grov generalisering av 
elevernas enkätsvar gör gällande att det i fysikämnets skrivande främst 
handlar om att redogöra för sin förståelse av ett fysikaliskt fenomen. Lo-
gik, fakta och vetenskap är återkommande begrepp. I (22) återges tre såd-
ana elevsvar. 

 
(22) Enkätsvar från tre elever 

I fysik handlar det mycket om logiskt tänkande och begreppsförståelse 

Fysik = faktakunskap om ett ämne (elevens mark.) 

I fysik förmedlar man teorier och slutsatser om något vetenskapligt 

I elevernas beskrivning av svenskämnet är det färdighetskunskaper som 
lyfts fram. I (23) återges tre sådana elevsvar. 
 

(23) Enkätsvar från tre elever  

Svenska handlar ofta mer om att visa att man kan uttrycka sig i skrift och 
text 

I svenska utvecklar man en förmåga att uttrycka sig i ord och en språklig 
medvetenhet 

I svenska är det mer fokus på formuleringsförmåga och kreativitet  

En del elever beskriver det som en kreativ eller reflexiv kunskap medan 
några har svårt att se att svenskämnets skrivande alls har med kunskap att 
göra: ”I svenska behöver man inte förmedla någon kunskap överhuvudta-
get. Det gör man dock i fysik.” 

Generellt tycks det finnas få likheter mellan skrivande i fysik och skri-
vande i svenska. På frågan om en skrivuppgift i fysik och en skrivuppgift i 
svenska liknar varandra på något sätt svarar de allra flesta, liksom de 
båda eleverna i (24), nej.  

 
(24) Enkätsvar från två elever 

Nej, jag kan inte se några påtagliga likheter 

Nej, helt olika skrivsätt, tycker jag 

Några elever skriver dock att det finns språkliga krav som man måste ta 
hänsyn till oavsett ämne: ”Det ska vara bra och genomtänkt språk.” Att 
det ska vara ett bra och genomtänkt språk, som eleven skriver, står inte i 
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motsättning till att språket ska vara anpassat efter ämne i elevernas svar. 
En viktig skillnad mellan de båda ämnena, som eleverna väljer att lyfta 
fram, är just hur språket är styrt av ämneskontexten: ”Skillnaden är att 
jag använder olika typer av språk”, skriver exempelvis en elev. Språket i 
fysik beskrivs som formellt och vetenskapligt medan språket i svenska 
beskrivs som individuellt och varierande med uppgiften. I (25) ges fyra 
exempel på sådana svar. 

 
(25) Enkätsvar från fyra elever 

I fysiken används ett mer vetenskapligt språk 

Vetenskapliga texter bör helst skrivas i passiv form utan värderande uttryck 

I svenskan får man leka med orden, jobba mer med rytm i språket o.s.v. 

I svenskan försöker jag anpassa språket efter uppgiften 

Även textstrukturen lyfter eleverna fram som en skillnad mellan de båda 
ämneskulturerna. Strukturen beskriver de båda eleverna i (26) som given 
respektive fri. I den beskrivningen ligger ingen värdering.  

 
(26) Enkätsvar från två elever 

I fysik måste man hålla sig till en specifik textuppbyggnad 

I en svenskuppgift är det mer frihet i hur man skriver 

Den givna textstrukturen och den fria textstrukturen får också konsekven-
ser för hur de färdiga elevlösningarna tenderar att likna varandra eller 
skilja sig åt från varandra. En elev beskriver det på följande sätt: ”I 
svenska kan man få ett ämne men man får tolka det lite fritt. Därför kan 
allas uppgifter bli väldigt olika. Medan de flestas fysiklabbrapporter är 
jättelika.” 

Eleverna uppmanas också att besvara frågan om vad som är lätt respek-
tive svårt när man skriver texter i fysik och svenska. En elev sammanfattar 
huvuddragen i synen på skrivande i fysik: ”När man skriver en laborat-
ionsrapport är språket lätt men innehållet svårt.” Många svar knyter 
också an till den hjälp man har i skrivandet av den fasta struktur som 
laborationsrapporten erbjuder. I (27) återges tre sådana elevsvar. 
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(27) Enkätsvar från tre elever 

Strukturen är klar och det är ingen tvekan om vad som ska stå under punk-
terna 

Det är alltid enkelt att skriva en laborationsrapport, eftersom man alltid vet 
vad man ska skriva och hur man ska skriva det 

Mallen på hur man skriver sitter så väl efter tre år. Man vet hur man ska 
göra 

För svenskämnets del uppger eleverna att det är lätt att komma in i ett 
flöde i skrivandet bara man kommit på vad man vill skriva om. Här är 
elevsvaren mycket samstämmiga. Det svåra är att, som eleverna skriver, 
komma på ett ämne, att hitta inspiration. ”Det svåra är ofta att komma 
igång och lägga upp hur texten ska skrivas. När det jobbet är gjort brukar 
det inte vara några problem med själva skrivandet”, svarar en elev. Det 
finns även elever som lyfter fram de vidare ramar som tycks finnas i 
svenskämnets skrivande som något positivt för skrivprocessen. Följande 
elev beskriver hur synen på en mer strukturerad och friare skrivuppgift har 
förändrats: ”För mig är det väldigt skönt när man har stora ramar, så man 
kan låta fantasin flöda. Förr var det tvärtom.” 

De föreställningar om skrivande som kommer till uttryck i elevernas 
och lärarnas utsagor ger en relativt tydlig bild av två skilda skrivkulturer, 
där polariseringar som innehåll kontra språk lyfts fram liksom den givna 
kontra den friare textstrukturen. 

Ytterligare ett sätt att utröna vilken inverkan en given kontra en friare 
textstruktur kan ha för skrivprocessen ger de frågor som eleverna ställer i 
undervisningen. Här tycks laborationsrapportens fasta struktur skapa en 
tydlig ram för eleverna att orientera sig mot i sitt skrivande och eleverna 
ställer bara tre frågor under de lektioner jag är närvarande. Frågorna i 
(28) kräver inte heller något utförligt svar av läraren, utan kan besvaras 
med ett ja eller nej.  

 
(28) Frågor elever ställer i undervisningen i fysik 

Kommer vi att få några instruktioner?  

Ska extrauppgiften vara med på labbrapporten?  

Ska man ha bilder? 
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Om den friare skrivuppgiften i svenska råder en betydligt större osäkerhet 
och speglar kanske också den inspirationsfas eleverna beskriver som mö-
dosam. Av (29) framgår, vid sidan av att frågorna är betydligt fler, att 
eleverna har behov av ytterligare förklaringar av vad som utmärker den 
realistiska eller naturalistiska text som efterfrågas. 

 
(29) Frågor elever ställer i undervisningen i svenska 

Ska det vara en speciell texttyp? 

Ska man inte skriva på något speciellt sätt? 

Kan man inte använda liknelser? 

Går det bra att skriva science fiction? 

Kan man skriva i reportageform? 

Kan texten utspela sig i nutid? 

Får man skriva om vad man vill? 

Måste man skriva att det här är en naturalistisk text? 

Kan jag skriva om mina egna upplevelser och tankar? 

Men jag får väl hitta på? 

Hur skriver man realistiskt? 

Hur skriver man naturalistiskt? 

Realistiskt? Det är väl bara att det ska vara realistiskt, eller? 

Blir det realistiskt om man plockar upp något som är aktuellt och gör det 
lite större än vad det är? 

6.4 Känslor och attityder i olika skeden av skrivprocessen 
I bildberättelserna skildras även uttryck för känslor och attityder kring 
skrivandet. Vissa bildberättelser illustrerar till och med enbart hur sinnes-
stämningen växlar i olika skeden av skrivprocessen. Eftersom bildberättel-
serna i denna avhandling skildrar ett förlopp över tid är det möjligt att i 
viss mån adressera frågor om sinnesstämning kopplat till olika skeden av 
skrivprocessen. I analysen har jag först identifierat olika skeden i elevernas 
bildberättelser där det framförallt återfinns uttryck för emotioner. Dessa 
skeden identifierades som: när eleverna får veta att de ska skriva en text, 
tiden mellan skrivuppgiften delats ut och de börjar skriva, när datum för 
inlämning närmar sig och när texten är färdig. Därefter har jag sökt efter 
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mönster för liknande uttryck för emotioner men även uttryck där sinnes-
stämningen skildras på ett motsatt sätt. Analysen bygger på bildberättel-
serna både i fysik och svenska och att mönstren som framträder liknar 
varandra oavsett ämne. 
 
Liksom för analysen av skrivprocesser i fysik och svenska har jag först valt 
ut ett typexempel där jag lyfter fram de centrala resultaten av analysen. 
Detta typexempel presenteras i (30). 

 
(30) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 
 
I elevernas bildberättelser skildras det skede när uppgiften meddelas av 
figurer som ger uttryck för missnöje eller frustration. Eleven i exemplet 
ovan visar det med att kontrastera känslan före och efter med en bild av 
en avslappnad, lite drömmande elev och en bild av en elev som i panik tar 
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sig åt huvudet. En annan elev illustrerar detta skede med en kalender där 
eleven har listat alla skoluppgifter som ska klaras av samma vecka och en 
figur som säger: ”OMG. What should I DO!!?” Just den eleven visar på 
nästa bild hur figuren ringer läraren och får då tillåtelse att lämna in tex-
ten vid ett senare tillfälle. Eleven som gjort bildberättelsen i (30) väljer 
istället att skjuta upp problemet och tycks i berättelsen visa på ett sätt att 
tillfälligt hantera sin stress. På bilden skildras en obekymrad elev som gör 
tummen upp. Flera elever skildrar tiden mellan att uppgiften delats ut och 
de börjar skriva på ett likartat sätt, där en stress över uppgiften övergår i 
en temporär tillfredsställelse. I (31) ser man en nöjd elev som sitter fram-
för datorn. Att eleven i inte ägnar sig åt skrivuppgiften förstår man av 
texten: ”Skjuter upp och börjar tänka på annat.”  

 
(31) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 

Hur de skjuter upp arbetet med texten är det fler elever som beskriver. I 
(32) ser man en elev som dansar och är glad. Att festa och ha kul ställs 
därmed i kontrast till att skriva och ha tråkigt. Skrivandet benämns också 
lite skämtsamt som ”problemet”.  
 

(32) Bildberättelse med emotiva uttryck 
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Även eleven i (33) har skildrat tiden fram till skrivandet som en bekym-
mersfri del av processen. Allusionen till skrivandet som D-dagen kan föra 
tankarna till andra världskriget, som om skrivandet vore ett krig att ut-
kämpa där utgången är oviss. ”Jag är lyckligt ovetande om mitt öde”, 
skriver eleven och i bildens bakgrund lurar ”fienden” som en slags demon. 

 
(33) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 

 
Nästa skede i skrivprocessen där det återfinns uttryck för emotioner i ele-
vernas bildberättelser är när datum för inlämning närmar sig. På bilderna 
uttrycker eleverna på olika sätt en insikt om att de måste börja skriva. 
Eleven, som har gjort typexemplet i (30), beskriver skrivandet som en stor 
ansträngning eller påfrestning, ”Man jobbar [j]ärnet sista veckan”, men 
också med ett visst mått av belåtenhet över att ha kommit igång, ”Man 
har börjat skriva”. Denna beskrivning av själva formuleringsfasen som en 
stor ansträngning, snarast skildrat som ett hetsskrivande, finns även i 
andra elevers bildberättelser. I (34) ser man en elev där händerna flyger så 
snabbt över tangentbordet att de ser ut att vara åtminstone sex till antalet. 
Uttrycket i ansiktet är närmast skärrat och att det är bråttom accentueras 
ytterligare av tre utropstecken.  

 
(34) Bildberättelse med emotiva uttryck 
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I (35) tycks eleven skriva med en sådan intensitet att tangentbordet fattat 
eld. Eleven skriver också: ”Jobbar på som en galning.”  

 
(35) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 
Men det finns även elever som uttrycker ett välbefinnande i sina skildring-
ar av denna del av skrivförloppet. Eleven i (36) lutar sig tillbaka och ler; i 
uttrycket saknas spår av stress. 

 
(36) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 

 
När texten är färdig uttrycks ofta en känsla av tillfredsställelse och välbe-
hag i elevernas bilder. På de flesta är det bilden av en leende elev som av-
slutar skildringarna av skrivförloppet. Två sådana exempel finns i (37). 



96  ANN-CHRISTIN RANDAHLStrategiska skribenter 
 

 
(37) Bildberättelser med emotiva uttryck från två elever 

 

 
Det finns också elever som beskriver denna del av processen närmast som 
ett tillstånd av utmattning. Eleven i (38) skildrar hur han har somnat med 
huvudet mot skrivbordet. 

 
(38) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 
En del elever illustrerar sedan i en separat bild hur de skickar in texten till 
läraren. Eleven som har gjort (39) uttrycker också en extra belåtenhet med 
att ha lämnat in sin rapport före deadline. 
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(39) Bildberättelse med emotiva uttryck 

Vissa elever kan också skildra hur inlämningen av texten utmärks av en 
känsla av osäkerhet eller otillräcklighet. Eleven i (40) ser trött ut och ver-
kar inte hysa någon större förhoppning om att den text som lämnas in har 
de kvaliteter som efterfrågas. ”Här har du. Var är repet?”, säger eleven på 
bilden till en tänkt mottagare, som här måste tolkas som läraren. 

 
(40) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 
Jag nämner ovan (se 6.2.1) att en grupp elever avslutar sin bildberättelse 
med att de får tillbaka texten med ett betyg eller ett omdöme. Här åter-
speglar ofta förhoppningen om högsta betyg de känslor som uttrycks i 
bilderna. Det är svårt att veta om eleven i (41) är nöjd med att få VG+. 
Även om det står ”close enough”, i någon mån tillräckligt bra, uttrycker 
figuren på bilden snarare en besvikelse. 
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(41) Bildberättelse med emotiva uttryck 

 

 
Sammantaget finns i elevernas bildberättelser flera uttryck för emotioner. 
Den mest påtagliga är emellertid olika uttryck för stress. I elevernas be-
skrivningar finns denna stress när en skrivuppgift delas ut, under själva 
formuleringsfasen och när texten lämnas in. Många av eleverna strävar 
efter höga betyg och den pressen tycks göra sig påmind också när de han-
terar skrivuppgifter. Samtidigt återfinns också skeden av tillfredsställelse i 
elevernas bildberättelser. Tillfredsställelse uttrycks dels i ett skede där 
eleven har kommit igång med sitt skrivande, dels när texten är färdig. Det 
bör också nämnas att det i ett par av bildberättelserna helt saknas spår av 
stress eller oro. I en av dem skriver eleven till och med: ”Jag satsar på 
MVG, men känner inte speciellt stor press i detta moment”.  

6.5 Hemmet som skrivuppgiftens kontext 
I denna studie fokuseras framförallt hemmet som en av skolskrivandets 
kontexter. Tidigare studier av hemmet som skrivandets kontext har visat 
hur en övergripande verksamhet som exempelvis skolarbete lätt flätas 
samman med andra verksamheter (se t.ex. Bellander 2010). I elevernas 
bildberättelser ser man också hur aktiviteter som identifieras med skriv-
uppgiften varvas med andra aktiviteter som snarare tycks höra hemma i en 
fritidssfär. Exempelvis finns flera bilder av hur elever tar pauser av olika 
slag. Några bilder visar hur eleverna tränar, andra hur de ser på teve, chat-
tar eller spelar dataspel och ytterligare andra hur de tar paus för att äta 
eller dricka något. Inte sällan motiverar eleverna dessutom sådana aktivi-
teter som att de utgör förutsättningar för en god skrivprocess. Pausernas 
roll för skrivprocessen menar Prior och Shipka (2003) att vi också behöver 
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uppmärksamma om vi vill kunna förstå skrivande som aktivitet. I det 
arbetet behöver vi, menar de, ställa frågor om vilken betydelse olika val av 
aktiviteter har, för att vissa händelser inte ska gå oss förbi. En av delta-
garna i Priors och Shipkas studie berättar exempelvis hur hon i ett visst 
skede av textarbetet rutinmässigt tömmer torktumlaren när hon behöver 
en stunds eftertanke.  

På liknande sätt skildrar de tre eleverna i (42) hur de tar paus i skrivan-
det för att få luft och inspiration, för att få motivation samt för att få 
energi att fullfölja sin skrivuppgift. 

 
(42) Bildberättelser om pauser från tre elever 
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Prior och Shipka visar också att valet av plats och hur den organiseras kan 
ha betydelse. Konkret kan det handla om när skribenter väljer att arbeta 
med sina texter och hur de inrättar miljön för sitt skrivande. För att besk-
riva dessa val har Prior och Shipka föreslagit termen ESSP’s (environment-
selecting and -structuring practices). I (43) beskriver exempelvis en elev 
hur hon, innan hon påbörjar arbetet med texten, städar sitt rum för att 
komma i rätt sinnesstämning, vad eleven beskriver som ”duktighets-
mode”.  

 
(43) Bildberättelse om att organisera skrivsituationen 
 

 
I det material som ligger till grund för närstudien av tre elevers skrivpro-
cesser (kap. 7) finns också exempel på så kallade ESSP’s. Bland annat be-
rättar Paula att hon sätter på musik för att inte känna sig så ensam när det 
skymmer och blir mörkt ute och Sara att hon helst byter om till bekväma 
kläder inför ett skrivpass. 

I elevernas skildringar av den händelsekedja som leder fram till en fär-
dig text, ingår alltså andra aktiviteter som inte direkt associeras till skri-
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vandet i sig, men som ändå eleverna menar har betydelse för dem i skriv-
processen, såväl i fysik som i svenska. Att platsen för skrivandet organise-
ras på ett visst sätt uttrycker också några elever i materialet som en viktig 
förutsättning för en gynnsam skrivprocess. 

6.6 Sammanfattning 
I denna överblick över skrivuppgifter och skrivprocesser har frågan om 
ämneskontexters betydelse stått i fokus. Den inledande beskrivningen av 
två undervisningsförlopp, ett i fysik och ett i svenska, har visat, att det 
trots skillnader mellan de aktiviteter som lärarna iscensätter, också finns 
likheter. Framförallt erbjuder båda klassrummen, genom sina respektive 
upplägg, resurser som på olika sätt kan gynna eleverna i deras lösning av 
skrivuppgiften.  

Hur eleverna sedan tar sig an de båda skrivuppgifterna skiljer sig åt på 
ett antal avgörande sätt. En laborationsrapport i fysik skrivs i en viss ord-
ning, från enkelt till svårt. De olika rubrikerna i laborationsrapporten 
utgör separata enheter i texten som eleverna skriver var för sig. Att skriva 
en laborationsrapport är också en i hög grad kollaborativ process. De allra 
flesta elever beskriver hur de diskuterar sin text med någon. Dessutom 
poängterar eleverna betydelsen av att skriva texten så nära inpå laborat-
ionstillfället som möjligt. Här gäller det motsatta för skrivprocessen i 
svenska. För den realistiska eller naturalistiska texten rapporterar eleverna 
istället om en längre inspirationsfas som ett första steg i skrivprocessen. 
Inspirationen handlar i hög grad om innehållsgenerering och elever beskri-
ver hur de inspireras av saker de hör, ser eller läser. För vissa elever kan 
denna inspirationsfas emellertid upplevas som mödosam. Dessa elever 
skildrar hur de är hänvisade till sin egen fantasi för att generera idéer till 
sin text. Ett annat utmärkande drag för skrivprocesser i svenska är elever-
nas omfattande hänvisningar till processkrivandets metodik. Eleverna 
beskriver till exempel hur de brainstormar, gör tankekartor, skriver utkast 
och korrekturläser. Sådana referenser saknas helt i elevernas beskrivningar 
av arbetet med laborationsrapporten.  

Att ämneskulturen inte bara påverkar texten utan även vägen till den 
färdiga texten menar jag att resultaten visar. Därutöver måste man förstås 
också ta hänsyn till att skrivuppgifterna skiljer sig åt i fråga om genre. Att 
skriva en laborationsrapport och att skriva en mer narrativ text påverkar 
också skrivprocessen. Samtidigt visar elevernas enkätsvar att det finns 
skillnader mellan de båda ämneskulturerna som i första hand inte kan 
kopplas till genre. Här kan två begreppspar urskiljas som en beskrivning 
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av fysikämnets respektive svenskämnets skrivande och som gör gällande 
att fysikämnet har ett fokus på innehåll medan svenskämnet har ett fokus 
på språk. Vidare lyfter eleverna fram textstrukturen som generellt beskrivs 
som given i fysikämnets skrivande och fri i svenskämnets skrivande.  

Analysen av elevernas bildberättelser ger dessutom anledning att liksom 
Prior och Shipka (2003) konstatera två saker. För det första att det finns 
skäl att i högre utsträckning inte bara intressera sig för skrivande som en 
social och en kognitiv process utan också som en emotiv process. För det 
andra att pauser i skrivandet inte självklart ska tolkas som pauser från 
skrivandet. Istället tycks sådana aktiviteter också kunna ha en funktion 
som gynnar elevernas arbete med texten. 
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7. Tre individers skrivprocesser i närbild 
Att skrivande är en komplex aktivitet är en utnött men väl underbyggd 
beskrivning. Min andra forskningsfråga, vilka individuella strategier elever 
har för att hantera de utmaningar de möter i skrivandet är fokus för detta 
resultatkapitel. Jag tangerar även den tredje forskningsfrågan om bruket 
av kontextuella resurser, eftersom elevernas hantering av sådana resurser 
är en del av de individuella strategierna. 

I en närstudie av skrivprocesser har eleverna Kerstin, Paula och Sara i 
olika utsträckning filmat sig själva och skrivit sina båda texter på Google 
Drive. Till grund för analysen av deras skrivprocesser ligger ett brett empi-
riskt material där förutom videoinspelningar och loggning av text, även 
intervjuer, bildberättelser och enkätsvar ingår. Dessutom blir de kontextu-
ella resurser som de tre eleverna tar i bruk, eller relevantgör, i sin skriv-
process föremål för analys. Analysen fokuserar på vad dessa resurser er-
bjuder i skrivprocessen. Vidare analyseras hur innehållsgenerering, plane-
ring, formulering och redigering, samt pauser av olika slag, flätas in i 
varandra i arbetet med texten och därigenom bidrar till att forma elever-
nas skrivprocess. I denna analys är även begreppsparet lokalt och globalt 
textfokus relevant, eftersom det anses vara ett utmärkande drag för avan-
cerade skribenter att i skrivprocessen kunna hantera dessa båda perspektiv 
parallellt. Det görs också en analys av elevernas redigeringsarbete. I den 
ändringshistorik som Google Drive sparar över textens framväxt identifie-
ras dels olika slags redigeringar, utifrån mina fem redigeringskategorier 
(tillägg, strykning, omformulering, omdisponering och rättning), dels när 
dessa redigeringar utförs. Här skiljer jag mellan redigeringar av texten som 
sker i samband med formuleringen av ett specifikt grafiskt stycke och re-
digeringar som görs i andra stycken av texten. De förra kallar jag typ 1-
redigeringar och de senare typ 2-redigeringar.  

Redovisningen av de tre närstudierna har disponerats på ett likartat 
sätt. Först presenteras eleverna kort. Därefter följer redogörelsen för ele-
vernas skrivprocesser, först den i fysik och sedan den i svenska. Denna 
redogörelse har närmast formen av en kronologisk berättelse (jfr Prior & 
Shipka 2003). 

Efter de tre närstudierna kommer ett avsnitt där texternas framväxt be-
skrivs schematiskt utifrån en fråga om den givna respektive fria textstruk-
turens betydelse.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattning över de viktigaste resultaten. 
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7.1 Kerstin: Att skriva med självförtroende 
Kerstin är en elev som skriver med gott självförtroende. ”Men det, alltså, 
det brukar gå bra för mig när jag lämnar in texter”, berättar Kerstin. När 
vi i intervjun pratar om lärarens respons på hennes texter säger Kerstin att 
hon sällan känner oro över betyg och bedömning.  

I textskrivandet menar Kerstin att hon verkligen har möjlighet att visa 
vad hon kan, medan hon exempelvis på ett traditionellt prov är mer osä-
ker på resultatet. Detta ger Kerstin uttryck för i (44).  

 
(44) Intervju med Kerstin 

Kerstin: Och jag vet att det, alltså jag är bättre på att skriva texter än, hm, 
kanske på att räkna fysik, så därför lägger jag också mycket tid på att det 
ska bli bra, för jag vet att det… det är här jag kan verkligen visa vad jag 
kan 

I: Kan man bli bättre på att skriva en text i fysik på att vara bra på att 
skriva i svenska?  

Kerstin: Ja [med emfas], så är, det är enda anledningen till att jag är bra på 
att skriva i fysik, höll jag på att säga [gemensamt skratt]. Jag är, alltså jag 
har ingen, jag har inte lätt för fysik… 

I: Nej 

Kerstin: … men jag har ganska lätt för att skriva  

I: Ja 

Kerstin: Och jag tycker själv att jag är bra på att skriva, så det är väl både 
att, alltså jag har lite självförtroende när jag skriver en sån text 

Förutom att självförtroendet hjälper henne i skrivandet, anser Kerstin att 
en generellt god skrivförmåga är en resurs i olika slags skrivande och i 
skilda ämnen. Dessutom säger sig Kerstin lägga ner mycket tid på de 
skrivuppgifter hon får. En laborationsrapport kan ta mellan fem och tio 
timmar att skriva. Den laborationsrapport som Kerstin hanterar inom 
ramen för denna studie skriver hon tillsammans med en kamrat och det 
förkortar skrivtiden väsentligt, menar Kerstin. De har delat upp laborat-
ionsrapportens delar mellan sig och ett grovt mått på den tid Kerstin ägnar 
åt att skriva sina delar av laborationsrapporten ger den sammanlagda 
registrerade tiden på Google Drive som är 3 timmar och 40 minuter.  
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7.1.1 Kerstin skriver laborationsrapport i fysik 
Kerstin inleder skrivandet av sin laborationsrapport om radioaktiv strål-
ning med att skapa ett dokument på datorn och öppna en gammal labo-
rationsrapport som hon använder som en slags mall. På bordet bredvid 
datorn ligger labb-PM, läroboken, formelsamlingen, räknaren och anteck-
ningar med mätdata från laborationen. I intervjun berättar Kerstin att hon 
i regel först gör en disposition på papper och att hon skissar sin text i 
stora drag för hand. Genom att skriva dispositionen direkt i sitt dokument 
på datorn gör Kerstin ett avsteg från sina vanliga skrivrutiner för att un-
derlätta för mig att observera hur skrivprocessen ser ut. Kerstin gör detta 
val på egen hand men nämner det i intervjun som svar på frågan om det är 
en ”normal” skrivprocess jag får ta del av i mitt material.  

Kerstin sitter i köket och skriver. Ibland kommer någon i familjen förbi 
men det förs inga samtal om texten. Den del av laborationsrapporten som 
Kerstin börjar skriva är ”Metod och beräkningar”. Att Kerstin börjar med 
just denna del stämmer väl med övriga elevers beskrivningar av hur en 
skrivprocess för att skriva en laborationsrapport i fysik ser ut (se 6.2.2).  

Det första stycke Kerstin skriver i sin laborationsrapport återges i (45). 
Hela stycket tar sex minuter att skriva. I de olika textversionerna marke-
ras förändringar gentemot föregående version på två sätt. Redigeringar 
markeras med fet stil och den fortsatta löptexten med en ljusare nyans (se 
5.5.1). Exemplet innehåller tio textversioner. Redan i den femte sparade 
versionen av texten görs den första redigeringen, en mindre omformule-
ring. Kerstin ändrar från bestämd form till obestämd form (eluttaget → ett 
eluttag). I den fortsatta utvecklingen av stycket gör Kerstin ett tillägg (Fem 
mätningar gjordes). Därefter väljer Kerstin i den sjunde sparade versionen 
av texten att omformulera föregående tillägg genom att byta verb (gjordes 
→ utfördes). Hon gör sedan ytterligare ett tillägg till meningen (och an-
tecknades, och ett medelvärde av dessa beräknades). Hon tar också bort 
ett blanksteg. I nästa sparade textversion, version åtta, har Kerstin återgått 
till sitt ursprungliga val av verb (gjordes). I labb-PM, som man ser på vi-
deoinspelningen att Kerstin använder, står förvisso: ”Gör fem mätningar” 
(min understrykning). Förutom omformuleringar och tillägg görs också 
strykningar i texten. En sådan finns i textversion nio, där ”av dessa” 
stryks. 
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(45) Loggning av text: formulering och redigering, Kerstin 
 

Metod och beräkningar 
GM-röret 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till eluttaget och 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till eluttaget och bakgrundsstrålningen i rummet 
mättes 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till ett eluttaget och bakgrundsstrålningen i rummet 
mättes under 60 s  Gammapreparatet fanns ännu inte i rummet. 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till ett eluttag och bakgrundsstrålningen i rummet 
mättes under 60 s . Fem mätningar gjordes  Gammapreparatet fanns 
ännu inte i rummet. 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till ett eluttag och bakgrundsstrålningen i rummet 
mättes under 60 s. F . Fem mätningar utfördes och antecknades, och 
ett medelvärde av dessa beräknades. gjordes Gammapreparatet 
fanns ännu inte i rummet. 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till ett eluttag och bakgrundsstrålningen i rummet 
mättes under 60 s. Fem mätningar gjordesutfördes och antecknades, 
och ett medelvärde av dessa beräknades. Gammapreparatet fanns ännu 
inte i rummet. 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till ett eluttag och bakgrundsstrålningen i rummet 
mättes under 60 s. Fem mätningar gjordes och antecknades, och däref-
ter beräknades ett medelvärde.  av dessa. Gammapreparatet fanns 
ännu inte i rummet. 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till ett eluttag och bakgrundsstrålningen i rummet 
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mättes under 60 s. Fem mätningar gjordes och antecknades, och däref-
ter beräknades ett medelvärde (se Figur X). Gammapreparatet fanns 
ännu inte i rummet. 

 
Kerstin utvärderar sin text redan i formuleringsfasen. Formulering och 
redigering är alltså parallella processer i Kerstins skrivande. I (45) görs 
samtliga redigeringar på lokal nivå, i det stycke eller i den mening som just 
formuleras. Men det finns också olika sätt på vilka en mer global nivå av 
texten aktualiseras. Det kan exempelvis ske genom en disposition eller, 
som i den tionde och sista textversionen, genom en hänvisning till en figur, 
som Kerstin tänker sig att den färdiga laborationsrapporten ska innefatta. 
Hon färgmarkerar också denna hänvisning (se Figur X). I intervjun berät-
tar Kerstin om färgmarkeringarnas funktion som påminnelser för henne 
själv i det fortsatta arbetet med texten. 

För att skriva laborationsrapportens metoddel utnyttjar Kerstin labb-
PM som främsta resurs.  

Från labb-PM remedieras såväl innehåll som formuleringar. I (46) åter-
ges först två punkter från instruktionen i labb-PM, därefter Kerstins text. 
De förändringar som sker är framförallt grammatiska. Kerstin skriver i 
passiv form och använder preteritum som tempus: (Uppskatta ur grafen 
ett värde för halvvärdestjockleken → Ett värde för halvvärdestjockleken 
uppskattades […] ur grafen). Hon byter också textaktivitet från instrukt-
ion till redogörelse och skapar nominaliseringar, ett utmärkande drag för 
en naturvetenskaplig diskurs: (den tjocklek på bly → den blytjocklek).  

 
(46) Loggning av text: remediering av labb-PM, Kerstin 

 

• … Uppskatta ur grafen ett värde för halvvärdestjockleken.  
 
• Använd ekvationen som du får för att beräkna den tjocklek på bly 

som ger en halvering av strålningsintensiteten. 
 

Ett värde för halvvärdestjockleken uppskattades sedan ur grafen, och 
därefter beräknades med hjälp av den ur grafen givna ekvationen 
y=277,02e-93,8x den blytjocklek som halverar strålningsintensiteten. 
 
När Kerstin är färdig med texten i hela avsnittet ”Metod och beräkning-
ar” gör hon tre tabeller som hon fogar in i dokumentet. För tabellhuvu-
dena söker Kerstin en enhet för de pulser som GM-röret registrerar och 
finner ”Becquerel” i läroboken. Kerstin är den enda i klassen som anger en 
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enhet i tabellen som tillägg till den formulering som redan finns i tabellhu-
vudena i labb-PM. Därefter skriver hon ”Material”. Dessa båda delar 
formuleras under ett längre skrivpass om en timma och tjugo minuter och 
tre korta skrivpass om några enstaka minuter vardera.  

Nästa längre skrivpass ägnar Kerstin den del av laborationsrapporten 
som har beteckningen ”Bakgrund”. Under detta skrivpass, som är en 
timma och 45 minuter långt formulerar Kerstin även ”Syfte”, samt skriver 
rubrik, deltagare och datum. ”Bakgrund” beskriver flera elever som en 
svår del av laborationsrapporten att skriva. Kerstin svarar i enkäten att 
hon egentligen inte tycker att den här delen av laborationsrapporten är 
särskilt svår ”men mycket tidskrävande och ansträngande”. Samtidigt 
uttrycker hon i intervjun ett visst mått av osäkerhet: ”’Teori och bak-
grund’ till exempel. Då skriver man nånting och så är man helt säker på 
att det är ju såhär det är. Det är så jag har förstått det. Men är det bara 
vad jag har fått uppfattningen om att det är eller kan jag verkligen skriva 
det och veta att det är helt sant.” 

Kerstin har strategier för att hantera denna osäkerhet. Framförallt be-
rättar hon hur hon läser igenom avsnittet i läroboken flera gånger, men 
också att hon kan be andra om hjälp. De personer Kerstin frågar är i 
första hand klasskompisar, men hon kan också fråga läraren, antingen i 
skolan eller via mail. Däremot säger sig Kerstin inte kunna få någon hjälp 
med laborationsrapporten hemma: ”Nej, fysiken har dom ingen koll på.” 

Att ”Bakgrund” är mer krävande att skriva än exempelvis ”Metod och 
beräkningar” skulle kunna avspegla sig i en detalj som är påfallande när 
Kerstin skriver denna del av texten – hon stänger dörren om sig. När nå-
gon i familjen passerar köket, där Kerstin sitter och skriver, ser man på 
videoinspelningarna hur hon genast reser sig upp för att stänga efter dem.  

De resurser Kerstin tar i bruk för att skriva laborationsrapportens bak-
grund är läroboken och labb-PM. I detta labb-PM finns det, till skillnad 
från labb-PM om jordens magnetfält, ett teoriavsnitt med rubriken ”Lite 
teori” och som behandlar hur gammastrålning kan växelverka med mate-
ria genom fotoelektrisk effekt, comptoneffekt och parbildning. Kerstin 
använder även formelsamlingen. I (47) beskriver Kerstin hur läroboken 
och formelsamlingen framförallt används för den teoretiska bakgrunden 
men även för verifiera laborationens resultat. 

 
(47) Intervju med Kerstin 

I: Hm, när behöver man fysikboken och formelsamlingen i textskrivandet? 



ANN-CHRISTIN RANDAHL Strategiska skribenter  109 
  

Kerstin: Hm, fysikboken är ju mest den förklarande delen… 

I: Ja 

Kerstin: … till ”Teori och bakgrund” och sådär 

I: Ja 

Kerstin: Hm, och även ifall det står nånting som kan, ja, bekräfta ens resul-
tat, eller vad man ska säga 

I: Ja, just det 

Kerstin: Hm, och det är ju framförallt då man behöver formelsamlingen 
också… 

Vid ett par enstaka tillfällen använder sig Kerstin också av Internet för att 
skriva denna del av texten, bland annat för att leta efter en bild på ett 
Geiger-Müller-rör och för att, vilket framgår av (48), bättre förstå hur 
detta mätinstrument fungerar. Inför intervjutillfället har jag gjort 
skärmdumpar från videofilmerna, för att be eleverna om klargöranden. I 
(48) visar jag Kerstin en av dessa skärmdumpar. 

 
(48) Intervju med Kerstin 

I: Nu ska vi se, du är inne på nån enstaka Wikipedia-sida 

Kerstin: Mm 

I: Det är inte så många, men jag undrar om du minns (ohörbart) 

Kerstin: Ja, det är det här Geiger-Müller-röret 

I: Ja, det är det. Det ser jag ju nu på bilden 

Kerstin: Mm 

I: Vad fick… 

Kerstin: Så, det var, jag tror jag skulle, om det var att jag ville veta hur den 
fungerade lite mer exakt 

I: Ja 

Kerstin: För det stod inte i fysikboken 

I: Nej 

Kerstin: Och inget om det i labbanvisningen. Och även om jag nog inte 
hade planer på att skriva det i labbrapporten, så kan det ändå vara bra lik-
som att man har ett hum om hur det fungerar 
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Kerstin laddar även ner två andra sidor från Wikipedia, en om gamma-
strålning och en om cesium. På Wikipedias sida om cesium står: ”Cesium 
är ett mycket reaktivt grundämne […] Den stabila isotopen Cs-133 är den 
vanligast naturliga förekommande.” I (49) ser man hur denna sida reme-
dieras. Kerstin formulerar om texten men lägger sig relativt nära ur-
sprungskällan vad gäller såväl ordval som syntax. 

 
(49) Loggning av text: remediering av Internetsida, Kerstin 

 
Bly (Pb) och cesium (Cs) 
Cesium är ett grundämne vars stabila isotop Cs-133 är den i naturen 
vanligast förekommande. 
 
Kerstins klass har, precis som de andra båda naturklasserna, skapat en 
grupp på Facebook, där de delar information med varandra. Det finns 
anledning att tro att en konversation där påverkar Kerstin i hennes skri-
vande av ”Bakgrund”. En klasskamrat gör i (50) ett inlägg och frågar, dels 
om vilket gammapreparat som användes vid laborationen, dels om man 
bör skriva något om comptoneffekt i ”Bakgrund”, eftersom begreppet 
nämns i labb-PM.  
 

(50) Konversation på Facebook 

E1: Hur gjorde ni i fysiklaben?  

Det känns som om man borde ha med något om Comptoneffekt och så i 
bakgrunden om hon nu har gett oss ett papper om det, men det känns ju så 
sjukt irrelevant. Borde man ha med det? 

Jag kom på en till grej. Vilket ämne var det vi använde som gammaprepa-
rat? 

Kerstin: Cs-137, vad är Comptoneffekt? 

Kerstin svarar att de använde Cs-137 och frågar vad comptoneffekt är för 
något. Mindre än tio minuter senare påbörjar Kerstin sitt arbete med tex-
ten och skriver bland annat om just comptoneffekt. I (51) ser man denna 
text. 
 

(51) Loggning av text efter chattkonversation på Facebook, Kerstin 

Den högfrekventa fotonen kan också kollidera med en fri eller löst bun-
den elektron och förlorar därmed en del av sin energi till elektronen. Fo-
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tonens energiförlust innebär att den får lägre frekvens än innan, och 
kollisionen ändrar dess rörelseriktning. Detta kallas comptoneffekt och är 
den vanligast förekommande absorptionen för fotonenergier mellan 1 
och 5 MeV. 

Svaret från klasskamraten i (52) kommer först efter att Kerstin har avslu-
tat sitt skrivpass. Förutom att tacka Kerstin för hjälpen med svaret om 
vilket gammapreparat som användes ger hon en kort beskrivning av vad 
comptoneffekt är. 

 
(52) Konversation på Facebook 

E1: Tack så mycket! Det var ett av de sätten som gammastrålning kunde 
växelverka med materia, förutom fotoelektrisk effekt och parbildning.  

I övrigt använder inte Kerstin sig av digitala medier i de filminspelningar 
hon gör av sin skrivprocess. En gång ser man Kerstin ta fram mobiltelefo-
nen, för att få datum för laborationen bekräftad av labbkompisen. Dis-
kussioner med labbkompisen förekommer däremot inte här. 

När Kerstin skriver den teoretiska bakgrunden i laborationsrapporten 
börjar hon med att planera sin text och göra en disposition. Hon tycks 
sedan utvärdera sin text mot denna disposition och stryka de olika punk-
terna efter hand. I (53) ser man hur Kerstin strukit den första av sina fyra 
punkter i dispositionen. 

 
(53) Loggning av text: planering, Kerstin 

 
Bakgrund 
finns olika typer av strålning alfa beta gamma (relevant att beskriva 
dem?) 
-bly kompakt, hög densitet, motstånd för gamma 
-cesium blir restproduk i kärnkraftverk, därför intressant 
-cs-133 stabil, vanligast förekommande natur 
 
Precis som när Kerstin skriver ”Metod”, gör hon omfattande redigeringar 
av sin text i samband med formuleringsarbetet, vad jag valt att kalla typ 1-
redigeringar. I (54) beskriver Kerstin hur hon redan i detta skede går i 
dialog med sin text.  
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(54) Intervju med Kerstin 

I: Ibland, när du skriver, så, så går du också direkt tillbaks och, och, och 
rättar till… 

Kerstin: Mm 

I: … vissa ord. Är du medveten om det? 

Kerstin: Ja, men [det är väl (ohörbart) det här… 

I:                         [att det sista skrivna är väldigt, ja, kan skrivas om ganska 
många gånger 

Kerstin: Ja, men det är väl för att jag vill få det rätt från början 

I: Ja 

Kerstin: Och jag kan känna, att det kanske är medan jag skriver den me-
ningen att det är nåt ord jag vill få in. Och då passar det inte… 

I: Nej 

Kerstin: … liksom i hur jag har skrivit det. Och då får jag ändra om det 

Det finns även exempel på typ 2-redigeringar i Kerstins textar, det vill säga 
redigeringar som görs i något annat stycke än det som just formuleras. 
Vad som initierar en typ 2-redigering tycks skilja sig åt. Dels kan det vara 
fråga om en slags redigeringsfas eller korrekturfas, med den viktiga skill-
naden, mot vad som i processkrivandets metodik kallas ”Efterstadiet” 
(Strömquist 1989:27), att en sådan korrekturfas också kan förekomma 
innan en text är helt färdigskriven. Dels tycks typ 2-redigeringar kunna 
initieras av en slags textuell kontext. Något i den text som formuleras 
startar en redigering i ett tidigare skrivet stycke. Ett sådant exempel kan se 
ut som i (55). Kerstin gör här en redigering i metoddelen (ett eluttag → 
mätaren) efter att hon gjort ett tillägg till laborationsrapportens material-
del (Mätare för registrering av information från GM-rör). 

 
(55) Loggning av text: redigering, Kerstin 

 
Materiel 
Gammapreparat Cs-137 
Geiger-Müllerrör (GM-rör) 
Mätare för registrering av information från GM-rör 
Blyplattor med tjockleken 1-2 mm 
Hållare för blyplattor och gammapreparat 
Skjutmått 
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Tidtagarur 
Microsoft Excel 
 
Metod och beräkningar 
GM-röret kopplades till mätarenett eluttag och bakgrundsstrålningen i 
rummet mättes under 60 s. Fem mätningar gjordes och antecknades, 
och därefter beräknades ett medelvärde (se Figur X).  
 
I Kerstins skrivprocess kommer den första korrekturfasen efter att hon är 
färdig med ”Metod och beräkningar” i samband med ett mycket kort 
skrivpass på några minuter senare samma dag. I (56) ser man att de redi-
geringar som görs är relativt få. Kerstin gör ett tillägg (de uppmätta) och 
en omformulering (gamma → cesium). Dessutom klistrar Kerstin in en 
tabell. Till denna tabell görs också en hänvisning, (se Figur X).  
 

(56) Loggning av text: redigering, Kerstin 
 

Medelvärdet för bakgrunsstrålningen i rummet subtraherades från de 
uppmätta strålningsintensiteterna,n från cesiumgammapreparatet (se 
Figur X), och matades in i Microsoft Excel tillsammans med den totala 
blytjockleken för respektive mätning. En exponentiell regression för 
dessa data gjordes sedan (se Figur X). Ett värde för halvvärdestjockle-
ken uppskattades sedan ur grafen, och därefter beräknades med hjälp 
av den ur grafen givna ekvationen XXX den blytjocklek som halverar 
strålningsintensiteten 

 
Typ 2-redigeringar i form av korrekturläsning sker vid ytterligare två till-
fällen i Kerstins skrivprocess, dels när hon har skrivit två tredjedelar av 
”Bakgrund”, dels när hon har skrivit färdigt densamma. Kerstin korrek-
turläser även labbkompisens textavsnitt. I (57) är det påfallande att Ker-
stin vid dessa korrekturläsningar gör relativt få redigeringar i sin egen text 
i jämförelse med det antal redigeringar som görs i labbkompisens text. 

 
(57) Loggning av text: jämförelse mellan antal redigeringar i den egna  

och i labbkompisens text, Kerstin 
 

Radioaktivitet 
Olika isotoper har olika stabila atomkärnor. IDe instabila kärnorna kan 
omvandlas till nya, stabilare isotoper med lägre energitillstånd, vilket 
innebär att de är radioaktiva. Under omvandlingen sänds joniserande 
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strålning ut och denna strålning kan vara av olika karaktär; alfa, beta 
eller gamma. Dessa tre strålningstyper har olika förmåga att tränga ige-
nom materia, och alfastrålning är den som är enklast att stoppa. Det 
krävs bara ett papper för att hindra den, till skillnad från betastrålningen 
där det åtminstone behövs några millimeter metall. För att helt hejda 
gammastrålning krävs det en flera centimeter tjock järn- eller blyplatta. 
GAnledningen till detta är att gammastrålning består av mycket hög-
frekventa fotoner, och dessa kan absorberas av materia på tre olika sätt 
genom växelverkan. 
 
Diskussion 
Flera källor säger att halvvärdestjockleken för bly vid gammastrålning 
frånunder Cs-137 strålning är ca 6mm. Det är enSkillnaden är 
ganska påtaglig skillnad från resultatet i denna laboration som då 
detta skulle innebära att ett enormt mycket större, tyngre och dyrare 
strålskydd vid arbete med Cs-137 behövs. Det skulle ge eEn ökning av 
materialkostnad på ca 30% för att nå önskad reducering av strålningsin-
tensitet jämfört med tabellvärdet. 
 
Att redigera text är alltså någonting mer än att bara bearbeta och korrek-
turläsa den färdiga texten, även om en sådan fas också finns i de flesta 
skrivprocesser. I Kerstins fall är korrekturfaserna inte särskilt omfattande. 
Istället sker det stora redigeringsarbetet när Kerstin formulerar sin text. Av 
de totalt 88 redigeringar som registreras i Googles ändringshistorik görs 
64 under formuleringsfasen. Nära nog tre fjärdedelar av Kerstins redige-
ringar är därmed vad jag valt att kalla typ 1-redigeringar. I (58) ges en bild 
av Kerstins redigeringsarbete och hur språket som resurs används för att 
utveckla texten. Här finns exempel på fyra av de fem redigeringskategorier 
som jag har formulerat för min analys.  

Kerstin formulerar om (Den → Strålningen), gör två tillägg (har olika 
förmåga att tränga igenom materia respektive alfa, beta eller gamma), en 
strykning (kräver olika) och en rättning (dessa).  

 
(58) Loggning av text: redigering, Kerstin 

 
Olika isotoper har olika stabila atomkärnor. De instabila kan omvandlas 
till nya, stabilare isotoper med lägre energitillstånd, vilket innebär att de 
är radioaktiva. Under omvandlingen sänds joniserande strålning ut. 
StrålningenDen kan vara av olika karaktär och har olika förmåga att 
tränga igenom materia. kräver olika 
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Strålningen kan vara av olika karaktär - alfa, beta eller gamma - och 
dessa har olika förmåga att tränga igenom materia.  
 
Med en mer finmaskig analys av kategorin omformuleringar kan man se 
hur Kerstin i sin redigering av texten, arbetar med såväl lexikon och regis-
ter som med kohesion. I (59), som illustrerar hur Kerstin arbetar med 
lexikon och register, anpassas texten mot en mer (natur)vetenskaplig dis-
kurs genom att den konkreta beskrivningen av hur laborationen gick till 
formuleras om i mer generella termer (utan någon påhängd blyplatta → 
utan något strålningsabsorberande material mellan GM-rör och gamma-
preparat). 

 
(59) Loggning av text: redigering Kerstin 

 
Den första mätningen av strålningsintensiteten gjordes under 60 s utan 
något strålningsabsorberade material mellan GM-rör och gam-
mapreparatn påhängd blyplatta. 
 
I (60), som illustrerar hur Kerstin arbetar med kohesion, utlöser den första 
redigeringen en slags kedjeeffekt. Istället för att ha kvar den ursprungliga 
uppdelningen av meningar bygger Kerstin in (Strålningen kan vara) i före-
gående mening (… och denna strålning kan vara…). Den nya sammanfo-
gade meningen gör att nästa och stryks och ersätts av en ny mening (Dessa 
tre strålningstyper har…), vilket i sin tur gör att Kerstin låter den sista 
meningen sammanfogas med ett och (… och alfastrålningen är den…).  

I exemplet väljer Kerstin dessutom bort de tankstreck som ramat in ett 
parentetiskt inskott, mot ett semikolon samt gör ett tillägg (tre strålnings-
typer) och en strykning (Alfastrålning är en).  

 
(60) Loggning av text: redigering, Kerstin 

 
Olika isotoper har olika stabila atomkärnor. De instabila kärnorna kan 
omvandlas till nya, stabilare isotoper med lägre energitillstånd, vilket 
innebär att de är radioaktiva. Under omvandlingen sänds joniserande 
strålning ut och denna s. Strålning en kan vara av olika karaktär;  - alfa, 
beta eller gamma. D - och dessa tre strålningstyper har har olika för-
måga att tränga igenom materia, och alfastrålningen är den som är 
enklast att stoppa. . Alfastrålning är en  
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Med exemplen i (59) och (60) vill jag inte bara sätta fokus på att redige-
ringsarbete är något som sker under hela skrivprocessen, utan framförallt 
synliggöra hur språket som kognitiv resurs påverkar detta arbete. I min 
analys ser jag representationen av flera redigeringskategorier som ett kvali-
tativt drag, det vill säga ju fler redigeringskategorier som används desto 
fler språkliga verktyg menar jag att Kerstin har tillgång till för att utveckla 
den egna texten. Av de fem redigeringskategorierna påverkar rättningar 
eller korrektur alltid bara formalia på textens yta. De andra fyra redige-
ringskategorierna kan i olika omfattning påverka textens innebörd eller 
mening. Av redigeringarna ovan påverkar exempelvis Kerstins omformule-
ring (utan någon påhängd blyplatta → utan något strålningsabsorberande 
material) texten mot en mer ämnesadekvat diskurs medan omformulering-
en (Den → Strålningen) inte påverkar textens innebörd alls. Däremot för-
ändrar den redigeringen, liksom den redigering som utlöser en kedjereakt-
ion textens koherens eller tema-rema-struktur. Även det faktum att Ker-
stin gör så många typ 1-redigeringar, är utmärkande för en avancerad 
skribent (jfr Faigley & Witte 1981), eftersom det kräver att såväl den 
framväxande texten och den tänkta texten aktualiseras samtidigt, det vill 
säga att ett mer globalt och ett mer lokalt textfokus hanteras parallellt (se 
även Alamargot & Chanquoy 2001). Detta tycks dessutom vara en med-
veten strategi, vilket Kerstin ger uttryck för i (61). 

 
(61) Intervju med Kerstin 

I: Hm, vad, vad har du för tankar kring det här med att redigera texten, att 
rätta texten och så? 

Kerstin: Hm, det, jag försöker göra det så mycket som möjligt medan jag 
skriver. Att det blir rätt från början 

De fysiska resurser som jag utifrån filmmaterialet kan konstatera används 
mest frekvent är labb-PM och läroboken i fysik. Samtal med andra före-
kommer inte i de videoinspelningar Kerstin gör av sin skrivprocess. Inte 
heller beskriver hon sådana samtal i sin bildberättelse. I intervjun nämner 
Kerstin förvisso att hon frågar klasskamrater eller läraren om det är något 
hon inte förstår, men det tycks vara en bland flera strategier, där genom-
läsningar av den egna texten och ytterligare läsning i läroboken är andra. 
Samtidigt skriver Kerstin laborationsrapporten tillsammans med en kam-
rat. I (62) beskriver Kerstin hur de har delat upp arbetet mellan sig. Ker-
stin berättar att labbkompisen har skrivit de avslutande delarna ”Diskuss-
ion” och ”Felkällor”. I diskussionen kan man behöva gå utanför själva 
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laborationen och då krävs, menar Kerstin, att man verkligen har en förstå-
else för fysikämnet i stort. Det menar Kerstin att labbkompisen kan bättre. 
Kerstin definierar sig istället som en kompetent skribent och utifrån text-
massa skriver hon lejonparten. På så sätt, medger Kerstin, utnyttjar de 
varandras styrkor.  

 
(62) Intervju med Kerstin 

Kerstin: Hm, jo, men det var ganska skönt just därför att vi delade upp det 
så att jag skrev den första delen 

I: Ja 

Kerstin: Och, NN [labbkompisen] den andra, för jag är, som sagt, alltså 
jag, jag kan skriva en bra text. Det, det känner jag själv 

I: Ja 

Kerstin: Men, det här mot slutet, när man verkligen ska diskutera fysiken 
och verkligen förstå det här sista och kanske komma på saker som, som 
ligger utanför vad man faktiskt har gjort, det här med (ohörbart) felkällor 
och diskussionen 

I: Ja 

Kerstin: Och det där 

I: Ja 

Kerstin: Hm, det tycker jag är svårare 

I: Ja 

Kerstin: Och det är han bättre på 

I: Ja, så ni utnyttjar varandras styrkor 

Kerstin: Precis 

Själva skrivprocessen följer den ordning som flera elever ger uttryck för i 
sina bildberättelser (se 6.2.2); först skriver man de enkla delarna och se-
dan de svåra. Till de enkla delarna räknar eleverna bland annat ”Metod 
och beräkningar” och till de svåra delarna är det många elever som räknar 
”Bakgrund”. Kerstin skriver också sin del av laborationsrapporten i den 
ordningen. Av (63) framgår dessutom att Kerstin medvetet arrangerar sin 
skrivprocess i långa pass som följs av kortare skrivpass, där hon använder 
de korta mer för korrekturläsning av texten.  
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(63) Intervju med Kerstin 

I: Kan du se olika faser i ditt skrivande? 

Kerstin: Hm, ja, första gången jag skriver, så brukar det vara att jag skriver 
ganska mycket 

I: Mm 

Kerstin: Och sen, framåt slutet kan det bli att jag går in liksom fem minuter 
om dan och bara tittar och ändrar småord 

I Kerstins bildberättelse, som återges i (64) beskriver Kerstin det som att 
hon låter sig själv och texten vila. 

 
(64) Bildberättelse om laborationsrapport, Kerstin 

 
 
Den skrivtid som Google registrerar ger en likartad bild av Kerstins skriv-
process. Första skrivtillfället är 1 timma och 20 minuter långt. Då skriver 
Kerstin ”Metod och beräkningar”. Därefter kommer tre korta skrivpass 
om tre, fyra respektive tre minuter. Nästa mer omfattande skrivtillfälle är 
1 timma och 38 minuter långt. Under detta skrivtillfälle skrivs ”Bak-
grund”. Därefter följer ett kortare pass om 32 minuter där Kerstin bland 
annat redigerar labbkompisens text. Vilken betydelse skrivpassens längd 
har för skrivprocessen är inte en fråga som denna avhandling ställer. Men 
att lägga ner tid på den skrivuppgift som hanteras tycks åtminstone Ker-
stin se som en viktig komponent för framgång i skolskrivandet.  
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7.1.2 Kerstin skriver hemtenta om Kafkas Förvandlingen 
När Kerstin ska påbörja skrivandet av hemtentan om Kafkas Förvandling-
en sitter hon åter i köket. På bordet bredvid datorn ligger lärarens in-
struktion med fyra frågor som ska besvaras, läroboken i litteraturhistoria 
och Kafkas (2008) långnovell Förvandlingen. Där ligger även en tysk ut-
gåva av texten. Kerstin har inte läst hela och använder den inte heller som 
en resurs i skrivandet, men menar, vilket framgår av (65), att det kan fin-
nas anledning att läsa en text på originalspråk. 

 
(65) Intervju med Kerstin 

Kerstin: det kan ju ändå finnas vissa nyansskillnader… 

I: Mm 

Kerstin: … när det är originalspråket 

Jag frågar om hon tagit andra resurser i bruk som inte framkommer i 
filmmaterialet. Kerstin berättar att hon tidigare läst en annan text av 
Kafka, Boet. ”Så jag kände ju till honom lite grand”, säger hon. Boet var 
ingen text som Kerstin tyckte om och hon blev därför positivt överraskad 
av Förvandlingen. I övrigt nämner Kerstin inga ytterligare resurser. 

Användandet av digitala medier är sällsynt i de videoinspelningar som 
Kerstin gör av sin skrivprocess. Hon tar emot och skriver svar på ett sms 
och hon går in på Spotify under ett skrivtillfälle och väljer låtar ett par 
gånger men stänger sedan av programmet. I (66) berättar Kerstin hur mu-
sik kan fungera som avslappning men också få henne att tappa fokus. 

 
(66) Intervju med Kerstin 

I: Okej, för, hm, du är ju in, du är ju inne på Spotify en gång… 

Kerstin: Mm 

I: … på dom här filmerna och sen väljer du ett par låtar och sen så låter du 
det vara 

Kerstin: Mm 

I: Är det ungefär så det brukar se ut? 

Kerstin: Ja, och det brukar bli att först så sitter man och så skriver man in-
tensivt  

I: Ja 

Kerstin: Och sen så börjar man bli lite trött, kanske sätter på nån låt 
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I: Ja 

Kerstin: Och sen inser man att, då tappar man fokus och så får man stänga 
av det  

Kerstin menar att det är en ”normal” skrivprocess jag får ta del av i film-
materialet. I (67) beskriver Kerstin att hon varit medveten om att kameran 
funnits där, men hon säger sig inte ha anpassat sin skrivprocess genom att 
exempelvis begränsa användandet av digitala medier. Däremot har hon 
valt att begränsa samtalen med familjen. 

 
(67) Intervju med Kerstin 

Kerstin: Ja, det är ju inte så att jag kan liksom glömma att den är där, utan 
jag, jag kommer ihåg att den finns där hela tiden. Men det var inte så, alltså 
om jag ville gå in på nån annan sida på datorn samtidigt, så var det inte så 
att kameran hindrade mig från att göra det.  

I: Nej 

Kerstin: Hm, men, ja, när mina föräldrar kom in och pratade med mig och 
så, så sa jag väl flera gånger att, ja, vi tar det sen. Jag håller på och spelar in 
nu 

I filmmaterialet förs egentligen bara ett mer omfattande samtal. Det är 
Kerstin som initierar ett samtal med sin mamma om användningen av hen. 
Bruket av hen har just börjat cirkulera i den mediala debatten och Kerstin 
frågar sin mamma om hen är ett accepterat ord. Mamman svarar att det 
precis är på väg att bli det och att den första barnboken har skrivits. Där-
efter frågar hon Kerstin om vad det är för sammanhang hon skriver i. 
Kerstin läser högt ur sin text och mamman svarar: ”Varför inte”, efter att 
hon fått klart för sig att det rör sig om en uppgift som skrivs inom svensk-
ämnets ram. ”Läraren känner säkert till debatten.” Kerstin avslutar samta-
let med att konstatera att hon annars kan bli den första att använda hen. I 
(68) ser man spår av denna konversation. Kerstin skriver hen, men ut-
trycker i efterföljande parentes viss tvekan (accepterat?). 

 
(68) Loggning av text: remediering av diskussion om hen, Kerstin 

 
Passar man inte in i en viss grupp riskerar man ofta att bli utelämnad, 
och det farliga med det är inte bara att en människa blir sårad, utan även 
att hen (accepterat?) i brist på socialt umgänge har större risk att hamna 
snett. 
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Mot slutet av skrivprocessen väljer Kerstin trots allt bort hen. I (69) kom-
menterar hon sitt val med att hon nyligen använt hen i en annan skrivupp-
gift till samma lärare och att hon är osäker på om ordet verkligen är ve-
dertaget. Om ordet är accepterat säger sig Kerstin dock vilja använda det i 
sitt fortsatta skrivande.  

 
(69) Intervju med Kerstin 

Kerstin: Jag vet inte riktigt om det är ett accepterat ord 

I: Nej 

Kerstin: Jag, och jag vet inte riktigt hur man kollar upp om det är ett accep-
terat ord heller [skratt] 

I: Nej 

Kerstin: Hm, och så kanske också just för att jag precis hade använt det i 
ett hm, skrivit det i ett svenska-prov… 

I: Ja 

Kerstin: … till samma lärare, så kändes det som att, hm, det blir kanske lite 
mycket, om det inte ens är ett ord som man borde använda  

[…] 

I: Hur kändes det att använda hen då? 

Kerstin: Jo, men jag, om det är ett accepterat ord, kommer jag använda det 

I: Ja (ohörbart) i vilka situationer det fungerade bra? 

Kerstin: Hm, alltså, det hade fungerat bra i den texten som var 

I: Mm 

Kerstin: När man inte vill skriva han eller hon eller sådär 

I inspelningarna av Kerstins skrivprocess ser man hur olika kontextuella 
resurser tas i bruk och remedieras i hennes text. Den första inspelningen 
börjar med att Kerstin lyfter upp Förvandlingen, som ligger framför henne 
på köksbordet, och bläddrar fram till efterordet. Därefter skriver hon de 
första raderna av sin text. I (70) gör Kerstin en explicit referens till ef-
terordet.  
 

(70) Loggning av text: remediering av efterord, Kerstin 
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Ett tydligt tema i boken är ensamhet. Enligt Hans Blomqvist och Erik 
Ågren som skrev efterordet i denna upplaga av Förvandlingen skrev 
Kafka boken då han väntade på ett brev från sin blivande fästmö, och 
förmodligen kände han sig i denna stund mycket ensam. Kanske var det 
just därför som han lyckades förmedla denna känsla så väl. 
 
Det stycke som påbörjas här kommer sedan att ingå i svaret på fråga 2, 
där eleverna uppmanas att identifiera ett av bokens teman. Kerstin väljer 
temat ensamhet. Efter att Kerstin skrivit dessa rader tar hon fram instrukt-
ionen och gör en första disposition för sin text. Denna disposition återges i 
(71). 

 
(71) Loggning av text: planering, Kerstin 

 
Temat ensamhet 
 
- Samsa verkar inte ha något socialt liv värt namnet 
- Han blir en börda för familjen 
- Han lever isolerad i ett litet rum, gömmer sig när familjemedlemmarna 
kommer in 
- Bryts mer eller mindre ner psykiskt, accepterar rollen som familjens 
svarta får 
 
I fråga 2 står att eleverna ska redogöra för det tema de valt med hjälp av 
exempel från boken. Det kan man se spår av i Kerstins disposition; samt-
liga punkter handlar om bokens innehåll. 

Den disposition Kerstin konstruerar använder hon som en resurs både 
globalt och lokalt. Dels kan man se på videoinspelningarna hur hon scrol-
lar texten mellan det stycke hon formulerar och dispositionen, som om 
hon värderar sin text i relation till dispositionen, dels ser man hur disposit-
ionens formuleringar remedieras i texten. Vissa formuleringar i disposit-
ionen remedieras mer eller mindre ordagrant (Bryts mer eller mindre ner 
psykiskt → bryter ner honom psykiskt, och Beskyller nästan sig själv → 
verkar beskylla sig själv) medan andra formuleras om (familjens svarta får 
→ den oälskvärde). I (72) återges först två punkter av dispositionen, sedan 
Kerstins text. 

 
(72) Loggning av text: globalt och lokalt textfokus, Kerstin 
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- Bryts mer eller mindre ner psykiskt, accepterar rollen som familjens 
svarta får 
- Beskyller nästan sig själv  
 
Att denna ensamhet och sorg bryter ner honom psykiskt blir tydligt då 
han i slutet av boken nästan verkar beskylla sig själv för vad som hänt 
och mer eller mindre accepterar rollen som den oälskvärde. 
 
När Kerstin har tagit upp de punkter som finns i dispositionen stryker hon 
den och börjar på en ny disposition.  

I samband med att denna nya disposition konstrueras bläddrar Kerstin i 
läroboken i litteraturhistoria. På den sida Kerstin ser ut att läsa nämns att 
Kafka hade en ansträngd relation till sin far och att han på flera sätt var 
isolerad. Att dessa teman remedieras i Kerstins disposition ser man i (73), i 
den första punkten.  

 
(73) Loggning av text: remediering av läroboken, Kerstin 

 
 - sträng pappa, dålig relation, kände hela sitt liv utanförskap 
- sonen försörjer familjen - plikttrogen! 
- prokuristen kommer hem till familjen 
 
Av dispositionen tycks det som att Kerstin nu tänker sig att fortsätta sitt 
textarbete med att besvara fråga 1 i instruktionen: ”Diskutera och illu-
strera med hjälp av exempel från boken på vilket sätt Förvandlingen kan 
sägas vara självbiografisk och präglad av den tidens miljö och samhälle” 
(min understrykning).  
 
Först väljer Kerstin emellertid att lyfta in ett angränsande tema, utanför-
skap, som svar på fråga 2: ”Identifiera ett av bokens teman och redogör 
med hjälp av exempel från boken hur detta skildras”. Här kan man spåra 
en remediering från läroboken, ”Men som person var han isolerad och det 
på tre sätt…”, via dispositionen, ”kände hela sitt liv utanförskap”, till 
Kerstins text: ”Temana ensamhet och utanförskap genomsyrar boken”.  
 
När denna nya planering av texten görs har det gått en knapp timma. 
Hittills har Kerstin främst ägnat sig åt att besvara fråga 1 och 2, men hon 
har dessutom påbörjat svaret på den tredje frågan: ”Diskutera huruvida 
detta tema har någon relevans för dagens ungdom.” Det tycks Kerstin 
däremot inte ha uppmärksammat förrän nu. I samband med den nya pla-
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neringen disponerar hon om texten genom att skilja det som hör till fråga 
2 från det som hör till fråga 3. I (74) återges tre textversioner: versionen 
före texten omdisponeras, versionen där texten delas i två samt den vers-
ion där stycket markerats med en trea för att signalera att det är fråga 3 
som besvaras. 

 
(74) Loggning av text: planering och redigering, Kerstin 

 
Att denna ensamhet och sorg bryter ner honom psykiskt blir tydligt då 
han i slutet av boken nästan verkar beskylla sig själv för vad som hänt 
och mer eller mindre accepterar rollen som den oälskvärde. Naturligtvis 
är ensamhet ett ständigt aktuellt tema, inte minst i dagens skola där alla 
människor verkar sorteras in i olika fack  
 
Att denna ensamhet och sorg bryter ner honom psykiskt blir tydligt 
då han i slutet av boken nästan verkar beskylla sig själv för vad 
som hänt och mer eller mindre accepterar rollen som den oälsk-
värde. 
 
Naturligtvis är ensamhet ett ständigt aktuellt tema, inte minst i da-
gens skola där alla människor verkar sorteras in i olika fack 
 
3. Naturligtvis är ensamhet ett ständigt aktuellt tema, inte minst i dagens 
skola där människor ofta sorteras in i olika fack 
 
Under sitt första skrivpass fram till utvärderingen och planeringen av det 
fortsatta arbetet, har Kerstin även påbörjat sitt svar på fråga 4: ”Förklara 
på vilket sätt boken är typisk för Kafkas författarskap.” 

När Kerstin, efter omdisponeringen i (74), fortsätter sitt arbete med tex-
ten korresponderar också såväl innehåll som grafisk disposition med de 
fyra frågorna i instruktionen. I (75) återges först uppgiftsinstruktionen och 
därefter inledningen av vart av ett av de fyra styckena i Kerstins text. I det 
första stycket ger hon exempel på självbiografiska drag, i det andra defi-
nieras bokens teman, i det tredje knyter Kerstin an till dagens skola och i 
det fjärde till Kafkas surrealistiska berättarteknik. 

 
(75) Loggning av text: korrespondens mellan instruktion och disposit-

ion, Kerstin 

1. Diskutera och illustrera med hjälp av exempel från boken på vilket sätt 
Förvandlingen kan sägas vara självbiografisk och präglad av den tidens 
miljö och samhälle 
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2. Identifiera ett av bokens teman och redogör med hjälp av exempel från 
boken hur detta skildras 

3. Diskutera huruvida detta tema har någon relevans för dagens ungdom 

4. Förklara på vilket sätt boken är typisk för Kafkas författarskap 

Ett tydligt tema i boken är ensamhet. Enligt Hans Blomqvist och Erik 
Ågren som skrev efterordet i denna upplaga av Förvandlingen skrev 
Kafka boken då han väntade på ett brev från sin blivande fästmö… 

 
Temana ensamhet och utanförskap genomsyrar boken redan från de 
första sidorna… 
 
Naturligtvis är ensamhet ett ständigt aktuellt tema, inte minst i dagens 
skola där alla människor verkar sorteras in i olika fack… 
 
Det första i Förvandlingen som jag reagerade på var hur Samsa vaknade 
upp som en insekt, och det första han oroade sig över var hur han skulle 
hinna till jobbet. Det visar på hur Kafka använde sig av en surrealistisk 
skrivstil där han smälter in en fullkomligt absurd händelse mitt i allt det 
vardagliga… 
 
Därefter utvecklas texten så att den slutgiltiga versionen kommer att inne-
hålla sex grafiskt åtskilda stycken, där de första fyra får den gemensamma 
numreringen ”1&2”. Kerstin bakar alltså samman fråga 1 och 2 i ett ge-
mensamt svar. Stycke fem betecknas ”3” och stycke sex slutligen ”4”.  

Efter planeringen fortsätter Kerstin att skriva på det första stycket av 
texten och bygger ut det självbiografiska temat och skriver: ”Likaså speg-
lar boken känslan av utanförskap och mindrevärdeskomplex, två känslor 
som följde Kafka genom livet. Då hans far var sträng och dominant kände 
han sig under sin barndom ständigt nedtryckt.” Därefter stryker Kerstin 
första punkten i sin disposition (sträng pappa, dålig relation, kände hela 
sitt liv utanförskap) och återvänder inte till texten förrän en månad senare. 
Detta andra skrivtillfälle, som också är relativt långt, 54 minuter, ägnar 
Kerstin åt fråga 3 och fråga 1&2, som hon benämner den. Även denna 
gång börjar Kerstin sitt arbete med att göra en disposition. Att ta sig tid 
att planera sitt skrivande lyfter Kerstin fram i (76) som en viktig del av sin 
skrivprocess. 

 
(76) Intervju med Kerstin 

Kerstin: Hm, alltså bara man tänker efter lite innan man börjar skriva 
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I: Mm 

Kerstin: Och… kanske har några, stolpar upp några saker, som, det här vill 
jag ha med och så tar man lite kaffe och dricka, och så [gemensamt skratt] 
är det bara att köra 

Kerstin använder sig även av strategin att markera ord och uttryck. I hem-
tentan om Kafkas Förvandlingen tjänar markeringen syftet att så små-
ningom finna en, vad Kerstin anser, bättre formulering. I (77) beskriver 
hon denna strategi. 

 
(77) Intervju med Kerstin 

Kerstin: Och dom sakerna som jag vet med mig är fel eller när jag liksom 
inte orkar, eller jag inte riktigt kan komma på det rätta ordet eller så… 

I: Mm 

Kerstin: … kan jag antingen markera med nån färg, eller så 

Möjligen kan man se det som ett uttryck för en föreställning om språkets 
betydelse och hur man formulerar sig som eftersträvansvärt i svenskäm-
nets skrivande (se 6.3). I sin text markerar Kerstin de uttryck som hon vill 
formulera om med versaler. I (78) kommer Kerstin ersätta ”BEROR PÅ” 
med uttrycket ”präglas av”. 

 
(78) Loggning av text: formulering, Kerstin 

 
Att ha en social samhörighet är och kommer alltid vara viktigt för den 
personliga utvecklingen, särskilt bland unga då mycket av ens personlig-
het BEROR PÅ ungdomsåren som ofta är kantade av självförtroende-
svackor och identitetssökande. 
 
I den nya dispositionen, som återges i (79), lyfter Kerstin fram de delar av 
frågorna som hon ännu inte anser sig ha besvarat (präglad av tidens miljö 
och exempel från boken: hur skildras temat) och markerar fråga 3 som 
besvarad (3 typ klar).  

 
(79) Loggning av text: planering, Kerstin 

 
- 1: sonen försörjer familjen - plikttrogen! 
- 1: prokuristen kommer hem till familjen 
 
- präglad av tidens miljö 
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- exempel från boken: hur skildras temat? 
- 3 typ klar 
- 4: exempel på typisk för Kafka 
 
Dispositionen utvecklas vid ytterligare två tillfällen och är viktig i Kerstins 
skrivande. Vid sidan av att planera texten framhåller Kerstin betydelsen av 
att redigera texten. Liksom när Kerstin skriver laborationsrapporten i 
fysik, sker den största delen av redigeringsarbetet under formuleringsfasen. 
Av de totalt 109 redigeringar som Google registrerar sker 72 i formule-
ringsfasen och är typ 1-redigeringar. Vid inte mindre än tre tillfällen näm-
ner också Kerstin att hon gärna vill att texten ska bli rätt från början.  

Kerstin redigerar på flera sätt. Förutom exemplet i (80) hänvisas till de 
exempelanalyser som återges i 4.1.1 och som samtliga kommer från Ker-
stins hemtenta. I (80) nedan ges exempel på omformulering (där antalet 
kontakter kan ha betydelse → där antalet kontakter du har kan få bety-
delse) och tillägg (och vilka Facebook samt för hur du uppfattas som 
människa).  

 
(80) Loggning av text: redigering, Kerstin 

 
Idag när sociala medier som Facebook har ett enormt inflytande på ung-
domar har sociala kontakter dessutom blivit lite av en statusgrej, där 
antalet kontakter kan ha betydelse 
 
Idag när sociala medier som Facebook har ett enormt inflytande på ung-
domar har sociala kontakter dessutom blivit lite av en statusgrej, där 
antalet och vilka Facebookkontakter du har kan fåha betydelse för hur 
du uppfattas som människa. 
 
Med tanke på hur Kerstin i sin skrivprocess också markerar ord, konstrue-
rar dispositioner och löpande återkopplar till instruktionen skulle man 
kunna tala om ett utvärderande skrivande. På videoinspelningarna går 
formuleringen relativt långsamt, och man får intryck av att Kerstin sitter 
och funderar.  

I intervjun beskriver Kerstin sin skrivprocess som att hon helst skriver 
långa pass i början och att hon sedan skriver i kortare pass. Ett sådant 
mönster är lättast att skönja i arbetet med laborationsrapporten men även 
arbetet med hemtentan om Kafkas Förvandlingen har sådana drag. Första 
skrivtillfället är en timma och femton minuter långt och nästa skrivpass är 
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en knapp timma. Därefter är skrivpassen något kortare, dryga fyrtio minu-
ter respektive en halvtimma.  

För Kerstin är skolskrivandet – om än tidskrävande – snarare kopplat 
till lust än till tvång. ”Jag gillar att skriva och det, hm, jag tycker det är 
roligare att skriva när man har lite utrymme för egna reflektioner”, säger 
Kerstin. Av de båda skrivuppgifter som hon hanterar i denna studie är det 
snarare hemtentan om Kafkas Förvandlingen än laborationsrapporten i 
fysik som ger henne utrymme att själv forma sin text.  

7.2 Paula: Att skriva i dialog med andra 
Paula är en elev som helst vill skriva för att diskutera med och påverka 
andra. Ytterst ser hon, vilket hon ger uttryck för i (81), skrivande som ett 
medel att nå demokratiska mål i samhället. 

 
(81) Intervju med Paula 

I: Nej, och, och sen sa du, generellt sa du, vad du tycker om skrivande i 
allmänhet 

Paula: Mm 

I: Vad skulle det vara för svar på den frågan? 

Paula: Men då tycker jag verkligen att det är ett jättebra verktyg och det är 
ett väldigt kraftfullt verktyg att nå ut till allmänhet och till folk och faktiskt 
framföra sina åsikter. Men det är jätteviktigt i… i… i länder för demokrati 
och så 

I ett skrivande där man får uttrycka en åsikt blir man, menar Paula, också 
utmanad i sitt sätt att tänka. Hon tycker dock att skolan alltför sällan 
skapar utrymme för ett sådant skrivande. Tidigare, i samband med att hon 
var politiskt aktiv, skrev Paula mycket, även utanför skolan, men under 
sina tre år på gymnasiet tycker hon inte att hon har haft tid med det. Även 
om Paula anser att skolans skrivande ofta är alltför styrt föredrar hon 
skrivuppgifter framför många andra uppgifter i skolan. 

En god förutsättning för att skriva så bra som möjligt är att ha någon 
att samtala med, anser Paula. Hon berättar i (82) att hon gärna diskuterar 
sina texter med sin pappa.  

 
(82) Intervju med Paula 

Paula: Jag tror det är väldigt bra att ha nån som man också kan diskutera 
med  
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I: Ja 

P: Typ min pappa, han, hm, han är jättebra att ha nära, för då kan han ge, 
alltså bara liksom, man kan ställa frågor och, och så där. 

I de videoinspelningar som Paula gör av sin skrivprocess ser man också 
hur hennes pappa fungerar återkommande som diskussionspartner. I sam-
talen som förs ställer Paula frågor om hur man som läsare tolkar eller 
förstår hennes text eller ber om råd för hur man på bästa sätt uttrycker ett 
visst innehåll. 

7.2.1 Paula skriver laborationsrapport i fysik 
För att skriva en laborationsrapport i fysik så bra som möjligt menar Pa-
ula att framförallt tre saker är viktiga. För det första ska man skriva tex-
ten så snabbt som möjligt efter laborationens utförande, för det andra ska 
man utnyttja labb-PM och för det tredje behöver man någon att fråga. I 
Paulas fall är det hennes pappa: ”Han är ju, hm, bra på fysik och matte 
och har skrivit väldigt mycket rapporter sådär, så att han kan, han kan 
sånt liksom.” I anslutning till den bildberättelse Paula gör över sin skriv-
process nämner hon även läroboken i fysik och sin labbkompis som vik-
tiga resurser när man skriver en laborationsrapport.  

I sin bildberättelse har Paula skrivit att hon efter laborationen först tän-
ker igenom den och att hon sedan ”skriver ner punkter och tankar”. Dessa 
punkter och tankar återfinns i ett anteckningsblock. Där har Paula bland 
annat gjort en lista med beteckningen ”Teori och bakgrund”. Jag tolkar 
denna lista dels som en slags disposition för texten, dels som en slags för-
arbete, där Paula inför skrivandet söker svar på vissa frågor. Listan återges 
i (83).  

 
(83) Anteckning: lista med frågor och disposition, Paula 

 
 

Teori & Bakgrund 
• Bilden på tidigare sida  
• Hur fungerar en kompass? 
• Varför riktar sig det elektriska fältet åt ena hållet? FBI? 
• Hur fungerar spolen? 
• Placering av spole mm. Spänningskub & amperemeter kan störa mag-

netfältet 
• Avläsa kompassnålen samtidigt som amperemetern eftersom… 
• Undvik metallföremål – även felkälla 
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Paula har även skrivit kommentarer till vissa av punkterna. Vid en jämfö-
relse mellan dessa anteckningar och den färdiga texten kan man se hur 
anteckningarna remedieras i Paulas rapport och hur arbetet med frågorna 
som ett sätt att nå en ökad förståelse tar sig uttryck. Den bild, eller figur, 
som Paula hänvisar till i första punkten återfinns exempelvis såväl i labb-
PM som i Paulas färdiga text. Figuren, redovisad i (84), illustrerar de olika 
vinklar som behövs för att kunna beräkna det jordmagnetiska fältets hori-
sontalkomposant. 

 
(84) Anteckning: figur, Paula 

 
Vid sidan av den första punkten har Paula skrivit: ”Ange formler för Bjh, 
Bj. Vad är Bjh, Bj, Bs? Se tidigare sida.” På den sidan i anteckningsblocket 
har Paula definierat dessa enheter samt gjort en anteckning om kom-
passnålens riktning. Dessa definitioner används sedan ordagrant i laborat-
ionsrapporten. 

Följande punkt: ”Hur fungerar en kompass?” är egentligen inte nöd-
vändig att besvara för att lösa själva uppgiften, men Paula väljer ändå att 
göra det och skriver i (85) dels om vilken av de båda komposanterna som 
en kompass riktar in sig efter i ett magnetfält och dels om förhållandet 
mellan kompassens nord och magnetisk nord. 

 
(85) Loggning av text: beskrivning av kompassen, Paula 

 
Vi delar upp det magnetiska fältet i två komposanter – en horisontell och 
en vertikal. En kompass ställer in sig efter den horisontella komposanten 
eftersom det inte är nödvändigt för oss att veta riktningen inåt i jorden 
fältet går. Kompassnålen riktar sig alltid efter horisontalkomposanten och 
mot norr, alltså den magnetiska sydpolen. 
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Även följande punkter, ”Varför riktar sig det elektriska fältet åt ena hål-
let? FBI?” och ”Hur fungerar spolen?”, antyder att listan inte enbart fun-
gerar som en disposition för texten utan också för arbetet med att nå för-
ståelse. Svaren på dessa frågor återfinns inte heller i Paulas färdiga rap-
port. I Paulas anteckningsblock finns ytterligare några frågor: ”Vad är 
Bjv? Hade en kompass kunnat vända sig efter Bj eller hade det inte gått, 
bara onödigt? Vad har linjerna att direkt göra med kompassen.” En vä-
sentlig del i det inledande skedet av Paulas skrivprocess består i att bygga 
kunskap om eller uppnå förståelse för det fysikaliska fenomen som labo-
rationen berör och de instrument som används. Paula säger också i (86) 
att förståelsen är viktig när man skriver en laborationsrapport.  

 
(86) Intervju med Paula 

Paula: Men alltså, till slut måste man förstå det, för att skriva en bra labo-
rationsrapport. Och, och det kan vara det svåraste att verkligen fatta, vad 
är det jag verkligen gör. 

I (87) skriver Paula dessutom fram den ökade förståelsen som en del av 
laborationsrapportens ”Syfte”. Det gör ingen annan elev. 

 
(87) Loggning av text: formulering av syfte, Paula 

 
Syftet med denna laboration var att bestämma styrkan på jordmagne-
tiska fältets horisontalkomposant samt på det totala jordmagnetiska fäl-
tet, men även att öka förståelsen för det jordmagnetiska fältet och kom-
passen. 
 
Fastän Paula tydligt markerar att listan gäller för en lokal del av laborat-
ionsrapporten, ”Teori och bakgrund”, avslöjar den sista punkten att hon 
samtidigt har hela textens globala struktur aktualiserad: ”Undvik metall-
föremål – även felkälla”. Denna sista punkt remedieras också först i den 
del av laborationsrapporten som benämns ”Felkällor”. I (88) återges 
denna passage i Paulas text. 

 
(88) Loggning av text: remediering av planering, Paula 

 
Bortsett från det kan även annan tekniskt utrustning som fanns i närhet-
en störa spolens magnetfält, liksom störande metallföremål så som nyck-
lar.  
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För att skriva ”Teori och bakgrund” nämner Paula läroboken som en 
viktig resurs. I (89) kan man se hur vissa av lärobokens formuleringar 
remedieras relativt textnära: (Magnetiska nordpolen flyttar sig med tiden 
och sammanfaller inte riktigt med den geografiska → den magnetiska 
nordpolen flyttar sig med tiden, därav sammanfaller de inte riktigt med 
den geografiska nordpolen och Jorden uppträder som en stor rund magnet 
→ jorden uppträder som en magnet). I exemplet återges först läroboken i 
fysik, därefter Paulas text.  

 
(89) Loggning av text: remediering av läroboken, Paula 

Jorden uppträder som en stor rund magnet. En kompassnål ställer in sig 
med nordändan mot den magnetiska nordpolen. Magnetiska nordpolen 
flyttar sig med tiden och sammanfaller inte riktigt med den geografiska (fig 
29). (Bergström m.fl. 2005:218) 

Jordens magnetiska fält har en pol i närheten av jordens nordpol (det 
finns en missvisning eftersom den magnetiska nordpolen flyttar sig med 
tiden, därav sammanfaller de inte riktigt med den geografiska nordpolen) 
och en pol vid jordens sydpol. Även om jorden uppträder som en magnet 
så går fälten åt andra hållet i jämförelse med sådan. 
 
Nästa större del av laborationsrapporten är ”Metod och beräkningar”. 
För att skriva denna del av texten används framförallt instruktionen för 
laborationen, det så kallade labb-PM. I Paulas anteckningar finns en lista 
även för denna del av laborationsrapporten. Denna lista som delvis återges 
i (90) innehåller formuleringar som snarast kan ses som en disposition 
(Spolen placerades i det magnetiska meridianplanet och Kopplar ihop 
spolen med amperemeter & spänningskälla) och formuleringar som utgör 
en slags plan för ett förarbete (gör bild). Såväl i punkt 2 som 3 i denna 
lista ser man hur texten från labb-PM remedieras. Paula behåller även 
presens som tempus. I exemplet återges först labb-PM, sedan Paulas an-
teckningar. 

 
(90) Anteckning: planering samt remediering av labb-PM, Paula 

Kompasshuset monteras i centrum av en platt spole. Den platta spolens 
plan placeras noggrant i det magnetiska meridianplanet. Till spolen ansluts 
via långa kopplingssladdar en amperemeter och en spänningskälla. (Labb-
PM) 

Metod & Beräkningar 
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• (kompasshus i spole) 
• Spolen placeras i det magnetiska meridianplanet 
• Kopplar ihop spolen med amperemeter & spänningskälla – gör bild 

 
I (91), där motsvarande stycke i den färdiga laborationsrapporten återges, 
använder Paula passiv form och byter tempus till preteritum (placeras → 
placerades). Med hjälp av tidsadverbial skapas kohesion i denna del av 
texten (Först).  
 

(91) Loggning av text: formulering, Paula 
 

Först placerades den platta spolens plan noggrant i i det magnetiska 
meridianplanet. Via långa kopplingsladdar anslöts spolen till en am-
peremeter och en spänningskälla. 
 
Huruvida texten som formuleras i laborationsrapporten verkligen tar 
vägen om dispositionen kan jag inte avgöra. På videoinspelningarna ser 
jag framförallt hur labb-PM utnyttjas som en resurs i denna del av skri-
vandet. Under formuleringen av laborationsrapportens metoddel lyfter 
Paula upp labb-PM vid flera tillfällen och ser ut att läsa i det. 

Att denna del av laborationsrapporten består av två separata enheter, 
metod och beräkningar, ser man i (92). De sex första punkterna handlar 
om hur laborationen genomfördes och de fyra sista om de beräkningar 
Paula behöver utföra för att utföra laborationens beräkningar. 

 
(92) Anteckning: planering, Paula 

 
 Metod & Beräkningar 

• (kompasshus i spole) 
• Spolen placeras i det magnetiska meridianplanet 
• Kopplar ihop spolen med amperemeter & spänningskälla – gör bild 
• Sänd en ström genom spolen – avläs vinkeln som tydligt visas på kom-

passen 
• (Skifta strömmens riktning och kontrollera vinkeln) – missade vi 
• Upprepa försöket, variera varvtal & radier på spolarna samt strömmen I 
• Beräkna Bs (m.h.a. angiven formel) 
• Beräkna Bjh (mha angiven formel) 
• För in alla resultat i tabell & ge ett räkneexempel 
• Beräkna Bj mha att vi visste inklinationsvinkeln hos oss. 
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Att utföra och dokumentera beräkningar tar också mycket tid i anspråk. 
Vid det första inspelningstillfället som är cirka två timmar långt använder 
Paula hälften av tiden till olika beräkningar. Möjligen är det här labb-
kompisen, som Paula nämner, indirekt fungerar som en resurs. I samband 
med laborationen visar labbkompisen för Paula hur man kan mata in ek-
vationer och återanvända formlerna i räknaren.  

I Paulas text ser man också spår av de diskussioner som förs med pap-
pan under skrivprocessen. På videoinspelningarna sker dessa diskussioner 
via Skype vid tre olika tillfällen. Jag återkommer till dessa samtal nedan.  

Till sist kan man se tidigare laborationsrapporter som en resurs i Paulas 
skrivande. Paula säger själv att hon har skrivit så pass många laborations-
rapporter under gymnasietiden att hon börjat få rutin på dem. I (93) 
framhåller hon även att skrivandet underlättas av att det finns en så tydligt 
mall att följa samt att skrivandet i sig kan vara ett sätt att utveckla kun-
skap: ”man förstår ju sen bättre”, konstaterar Paula. 

 
(93) Intervju med Paula 

Paula: Alltså det är ju så väldigt tydliga mallar. Det är ju bara att skriva 
precis: Vad var metoden? hm liksom, eller: Vad var syftet med den eller vad 
var… 

I: Ja… 

Paula: Vad gjorde vi, liksom? 

I: Ja. Finns det nån utmaning i att skriva en laborationsrapport? 

Paula: Näe 

I: Nej [skratt] 

Paula: Man… eller man… Det är ingen utmaning men man lär… man för-
står ju sen bättre 

Att skriva en laborationsrapport är inte längre någon större utmaning, 
menar Paula. ”Man tycker det är jättetråkigt. Men det är ju bara att sätta 
sig och skriva.” 

I de videoinspelningar Paula gör av sin skrivprocess skildrar den första 
hennes arbete med ”Metod och beräkningar”. Paula sitter med en laptop 
vid köksbordet. Bredvid hennes dator ligger labb-PM, läroboken i fysik 
och anteckningar, där hennes listor finns. När Paula påbörjar detta arbete 
har hon redan skrivit två andra avsnitt på skolan, ”Syfte” och ”Teori och 
bakgrund”, i ett Worddokument. Dessa avsnitt klistrar Paula in i sitt 
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Googledokument. Under detta skrivtillfälle som är två timmar långt ägnas 
en hel del tid åt att föra text mellan dokumentet i Google och det doku-
ment i Word, som Paula sedan kommer att lämna in till läraren. Man kan 
nästan säga att Paula skriver två texter parallellt, en till mig och en till 
läraren. Eftersom Google Drive och Microsoft Word inte är helt kompa-
tibla blir framförallt processen att föra tabeller mellan de båda formaten 
mödosam. Skrivprocessen fördröjs också av att det tar tid att lära sig hitta 
i Googles menyer. I övrigt anser Paula att det i stort sett är en ”normal” 
skrivprocess som skildras i de videoinspelningar hon gör av sitt arbete med 
texten. Eleverna hade möjlighet att skriva laborationsrapporten i par. 
Paula väljer dock att skriva sin på egen hand med motiveringen att det är 
så svårt att samordna sig tidsmässigt med andra.  

Innan Paula påbörjar metoddelen av laborationsrapporten ringer hon 
sin pappa på Skype. Paula beklagar sig över att texten tar tid att föra mel-
lan de båda formaten: ”Men jag var ju inte beredd på att saker skulle 
funka.” Dessutom är Paula osäker på hur man sparar dokumentet i 
Google och Paulas pappa förklarar att det sparas automatiskt. Paula delar 
skärm med pappan och han korrekturläser Paulas text. Därefter frågar 
Paula om ett specifikt uttryck som hon använder i texten: ”Visst heter det 
katet?” och hennes pappa bekräftar att det stämmer. I detta korta samtal 
fungerar Paulas pappa som en resurs både för att korrekturläsa text och 
för att diskutera specifika fysikaliska begrepp. Han ger också datasupport. 
Dessutom fyller han en slags social eller omhändertagande funktion och 
vill veta hur det går med skrivandet och med inspelningen och säger att 
Paula får höra av sig igen om det blir problem. ”OK, då har jag en timma 
på mig om det är nåt”, svarar Paula. Hon ber också att få ringa upp igen 
nästa dag för då ska hon skriva diskussionsdelen och den, menar Paula, är 
svår. 

Paula skriver huvudsakligen ett grafiskt stycke åt gången. Vad gäller re-
digeringar i metoddelen, som är den enda del hon helt och hållet skriver i 
Google Drive, redigerar hon texten kontinuerligt.  

Det finns exempel på alla de typer av redigeringar som jag kategorise-
rar: tillägg, strykning, omformulering, omdisponering och rättning. I (94) 
följer ett exempel på tillägg (och skrevs ned i en tabell) och ett exempel på 
omformulering (När mätningarna var över skulle beräkningarna börja → 
När mätningarna var gjorda kunde beräkningarna börja). 

 
(94) Loggning av text: redigering, Paula 
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På kompasshuset lästes gradantalet av och skrevs ned i en tabell. 
,  Detta upprepades för varje kombination av de inkopplade uttagen, A-B, 
A-C, A-D osv. 
 
När mätningarna var gjordaöver kundeskulle beräkningarna börja. 
 
I (95), ett annat tillägg, väljer Paula att argumentera, till synes som ett sätt 
att begränsa eventuell kritik mot ett misstag i samband med laborationens 
genomförande (å andra sidan gjordes många mätningar). 

 
(95) Loggning av text: redigering, Paula 

 
Observera att i denna laboration glömdes det bort att växla hållet 
på strömmen för att kontrollera graderna kompassnålen vred sig, å 
andra sidan gjordes många mätningar. 
 
I (96), i de punkter och tankar som Paula skrev ner strax efter laborations-
tillfället, har hon också noterat detta misstag.  

 
(96) Anteckning: planering, Paula 

 
• (Skifta strömmens riktning och kontrollera vinkeln) – missade vi 

 
Under detta skrivpass ringer Paula upp sin pappa på Skype ytterligare en 
gång. Denna gång vill hon diskutera sina beräkningar, som hon upplever 
som röriga. Paula läser högt ur texten och frågar: ”Förstod man det? Man 
missade inte nånting?” Paulas pappa bekräftar att han förstått och samta-
let avslutas. 

Under skrivpasset, som påbörjas relativt sent på kvällen, lyssnar Paula 
först på musik och sedan sätter hon på teven. I (97) berättar hon att hon 
helst vill ha ljud omkring sig när hon är ensam hemma. 

 
(97) Intervju med Paula 

Paula: Jag tycker inte om tystnaden nämligen. Hm, jag satt och skrev när 
det var mörkt nån gång ute, för då, då är jag rädd ibland, för att vara en-
sam hemma. Jag hör ljud och sånt där och då är det bättre med… men jag 
är sådär jätte, ibland kan jag bli så där jätterädd när jag sitter hemma själv 

I: Mm 

Paula: Jag är jättelöjlig [gemensamt skratt] 
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I: Nej, det tycker jag inte alls. Jag är likadan [gemensamt skratt] 

Användningen av digitala medier innefattar förutom samtal med pappan 
på Skype och musik på Spotify även Facebook. Vid ett tillfälle under detta 
skrivpass är Paula inne på Facebook i fem minuter. Under dessa fem minu-
ter växlar hon mellan att chatta och skriva i sin egen text. I övrigt använ-
der Paula inga digitala medier under videoinspelningen då laborationsrap-
portens ”Metod och beräkningar” skrivs.  

Vid nästa inspelningstillfälle har Paula redan skrivit de sista delarna av 
sin laborationsrapport, ”Diskussion” och ”Felkällor”, under ett par hål-
timmar i skolan. ”Diskussion” och ”Felkällor” har delats upp i två skilda 
avsnitt i Paulas text. Detta inspelningstillfälle är knappa 50 minuter långt 
och inleds med att Paula ringer upp sin pappa på Skype, för att diskutera 
de båda avsnitt hon skrivit. Paula säger att hon inte riktigt vet vad hon ska 
diskutera i sin diskussion, eftersom hon tycker att allt på något sätt är 
självklart. Pappan svarar att man ska diskutera sitt resultat. Paula delar 
sin skärm med pappan och tillsammans börjar de modulera Paulas text. I 
(98), som är den första meningen av laborationsrapportens ”Diskussion” 
görs två ändringar. 

 
(98) Redigering av text, mot en mer (natur)vetenskaplig diskurs, Paula 

Det resultat vi erhåller → De erhållna resultaten skiljde sig en del från de 
riktiga → faktiska uppgifter som finns. 

Pappan frågar också om källor för det påstående som görs i texten och 
Paula svarar: ”Nej, vi har inga källor”. Därefter frågar Paula om hon ska 
skriva: ”kan antagligen till stor del” i meningen: ”Missvisningen kan an-
tagligen till stor del förklaras av felkällor”.  

I detta relativt korta samtal om texten aktualiseras flera utmärkande 
drag för en (natur)vetenskaplig diskurs. Den första ändringen består av en 
nominalisering (Det resultat vi erhåller → De erhållna resultaten), den 
andra ändringen handlar om ordval (riktiga → faktiska). Därefter gör 
Paulas pappa henne uppmärksam på att det egentligen saknas en referens 
till formuleringen: ”en del faktiska uppgifter som finns”. Den sista frågan 
som Paula ställer handlar om gardering av ett påstående.  

Paula vill också få delar av ett teoretiskt resonemang klart för sig. 
”Tänker jag fel”, undrar Paula och läser ett stycke ur läroboken. Resone-
manget handlar om relationen mellan längden på spolen och den ström 
som krävs för att alstra ett visst magnetfält. Denna kunskap efterfrågas 
inte genom det sätt laborationen är konstruerad, ändå säger Paula till sin 
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pappa att det är vad laborationen verkligen lärt henne. Åter tematiseras 
förståelse som en viktig del i Paulas hantering av laborationsrapporten. 

I slutet av Skypesamtalet vill Paula att hennes pappa ska bekräfta det 
val av felkällor hon gjort över vad som kan ha påverkat resultatets nog-
grannhet. Här fungerar pappan närmast som examinator. När Paula be-
dömer att hon har fått den hjälp hon behöver avslutas samtalet. 

I efterhand tycker Paula att hon lade ner alldeles för mycket tid på sin 
laborationsrapport, eftersom läraren valde att inte utnyttja hela betygsska-
lan för denna uppgift. I stället menar Paula att hon kunde ha använt den 
tiden till någon annan skoluppgift, vilket hon ger uttryck för i (99): ”Det 
låter jättekonstigt alltså så, men varför ska jag sitta och slösa tid på en, en 
laborationsrapport när jag kan göra nåt annat som faktiskt är alltså vik-
tigt för betyget”. 

 
(99) Intervju med Paula 

Paula: Men nu [lärarens namn nämns] hon, hon vill liksom inte riktigt sätta 
betyg… 

I: Nej 

Paula: … eller hon sätter som, ja, max VG men då känner jag: Varför ska 
man skriva?  

I: Mm 

Paula: Det låter jättekonstigt alltså så, men varför ska jag sitta och slösa tid 
på en, en laborationsrapport när jag kan göra nåt annat som faktiskt är 
alltså viktigt för betyget 

I: Mm 

Paula: Och sen är det klart, vill jag, vill jag klara betyget så måste jag göra 
även fysiklabbrapporter och så där. Jag kan inte bara strunta i det så 

I: Nej… 

Paula: Men det känns tråkigt och onödigt att göra det bra 

I: Ja 

Paula: Men det visste jag ju inte när jag gjorde den här 

7.2.2 Paula skriver en realistisk eller naturalistisk text 
När Paula skriver en realistisk eller naturalistisk text har hon från början 
en idé om att blanda mer novelliknande avsnitt med mer resonerande av-
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snitt, eller som Paula säger, verklighet. Av instruktionen framgår att ele-
verna är fria att utforma uppgiften som de vill så länge texten kan identi-
fieras som en realistisk eller naturalistisk text. Däremot nämner läraren 
Cilla vid ett flertal tillfällen att en sådan text ofta har anknytning till ett 
samhällsproblem. Paula ger återkommande, som i (100), uttryck för att 
hon inte tycker om att skriva noveller.  

 
(100) Intervju med Paula 

Paula: Jag tycker det är jättesvårt att skriva novelliknande saker 

I: Ja 

Paula: Och jag hade en idé som jag inte riktigt visste hur jag skulle nå fram 
till liksom 

I: Nej 

Paula: Så att hm… 

I: Vad var det för idé du hade…  

Paula: Ja, men det var att blanda novell med verklighet på nåt sätt 

Hennes idé till upplägg påminner delvis om hur hon i årskurs 1 på gymna-
siet arbetade in ett tydligt jämställdhetstema i en uppgift av narrativ ka-
raktär (se Randahl 2011). Även om Paula är ensam om att skriva en icke-
narrativ text, anser hon inte att hon tänjer på eller går utanför uppgiftens 
formulering. Cilla säger också vid ett tillfälle i klassrummet att eleverna 
kan välja texttyp, även om hon samtidigt föreslår någon form av historia 
eller artikel. Paula minns dessutom att uppgiften innebar att eleverna fick 
utnyttja sin konstnärliga frihet. Detta resonemang återges i (101). 

 
(101) Intervju med Paula 

I: Hur reagerade läraren på den uppgiften? 

Paula: Menar du resultatet? 

I: Nej, jag tänkte det här att du, du inte skrev kanske nån novell. Kommen-
terade hon det på nåt sätt? 

Paula: Men det var inget problem, för att uppgiften var inte att skriva en 
novell 

I: Nähä 
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Paula: Uppgiften var att vi fick använda vårt hm, ”fri konstnärlighet”, vad 
kallade hon det?  

I: Mm 

Paula: Ja och så där och skriva precis hur vi ville om vad vi ville. Precis så 
där.  

Paula blir inte nöjd med sin slutgiltiga text. Den idé hon har till upplägg 
anser hon sig inte hinna förverkliga och hon väljer då att renodla texten 
och skriva en essä. Detta val beskriver Paula i (102) som den enklaste 
lösningen på problemet, vilket jag tolkar som att essän är en genre Paula 
känner sig bekväm med att skriva. 

 
(102) Intervju med Paula 

Paula: Jag skrev ju ingen novell. Jag hm… Noveller är det värsta jag vet 

I: Mm 

Paula: Hm… och det blev ingen bra text. Jag var inte nöjd med den. Jag var 
inte nöjd med den när jag satt och skrev den. Ingenting sådär. Hm, men… 
ja, men där var jag nog väldigt stressad, för det var väldigt mycket som 
skulle bli klart… 

I: Mm 

Paula: … så då valde jag lite enklaste vägen ut 

I: Och vad var det då? 

Paula: Att skriva nånting som jag i alla fall visste, att det här är bara att 
skriva. 

Att komma på en bra idé beskrivs av många elever som avgörande för att 
kunna skriva den realistiska eller naturalistiska texten (se 6.2.2). Paula är 
av samma uppfattning och framhåller att en bra idé är central inte bara 
för denna skrivuppgift utan generellt för att lyckas i svenskämnets skri-
vande. Ytterligare två faktorer som Paula lyfter fram i (103) är tid och 
lust. De tycks i sin tur också vara kopplade till möjligheten att komma på 
en bra idé. 

 
(103) Intervju med Paula 

Paula: Alltså, det är nog det. Jag hade idétorka till den här uppgiften  

I: Ja 
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Paula: Och då, då går det inte att skriva bra. Likadant hade jag på svenska 
nationella provet. Det gick inte att skriva. Alltså så där. Och då blir det 
aldrig helt bra  

I: Nej 

Paula: Så jag tror att man… så man kan ha de bästa förutsättningarna, men 
har man inte en bra idé, då blir det inte bra 

I: Nej 

Paula: Och bra idéer kommer inte om man inte, om man inte tycker det är 
en riktigt rolig uppgift. Jag ska inte säga att jag tyckte det var en tråkig 
uppgift men jag var väldigt stressad över uppgiften, så jag…  

I: Mm 

Paula: … tog mig inte tid att tycka att det var en bra uppgift eller så 

Den idé eller det samhällsproblem Paula väljer att belysa i sin text är 
klasskillnader. På bordet bredvid datorn ligger flera böcker om klassfrågor 
som Paula bläddrat i för att få inspiration. Liksom när Paula skriver sin 
laborationsrapport fungerar hennes pappa som diskussionspartner. 

Redan vid första inspelningstillfället ger Paula uttryck för en frustration 
över det upplägg hon tänkt sig. ”I helgen berättade du om en struktur…”, 
försöker Paulas pappa. ”Ja, men jag kan inte skriva dom mer”, svarar 
Paula. ”Det är dom här novelldelarna”, undrar pappan. Han frågar också 
hur långt Paula har kommit i sin text och om hon inte kan ändra på det 
hon skrivit. Paula vill dock behålla sin idé och hennes pappa instämmer. 
Han undrar om Paula är hungrig och sätter därefter igång att laga mat. 
När samtalet avslutas säger Paulas pappa att de ju kan titta på texten till-
sammans sedan. I detta skede av skrivprocessen handlar det samtal Paula 
för med sin pappa om den struktur som Paula har tänkt för sin text och 
hur denna struktur är möjlig att påverka. Det är alltså textens globala sida 
som fokuseras. Därutöver handlar samtalet om att komma igång med 
skrivandet. Där får Paulas pappa närmast en stöttande och ompysslande 
funktion. 

I nästa fas av skrivprocessen handlar diskussionerna mellan Paula och 
hennes pappa om textens idéinnehåll. Här finns frågor om brottsstatistik 
kopplade till klass, ungdomsbråk i en av stadens förorter och orsaker till 
att det uppstår ekonomiskt rika och fattiga länder. I Paulas färdiga text 
återfinns dessa teman. Paula tycker i regel att hennes pappa är en god 
diskussionspartner, men att han också kan vara provocerande i sin sam-
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talsteknik. I (104) berättar Paula att hon dock ser pappans sätt att provo-
cera som ett led i att få henne att börja fundera. 

 
(104) Intervju med Paula 

I: Ja, ni diskuterar ganska mycket, du och din pappa, hm 

Paula: Ja, pappa är väl lite, han är till och med mer extrem än jag är rent i 
att provocera 

I: [skratt] 

Paula: Han är, han kan göra en galen just för att han vet att, han drar all-
ting till sin spets och ännu längre än det, men ändå ska han säga det bara 
för att typ, sätta igång tankearbetet sådär 

I: Ja 

Paula: Han är väldigt, alltså man kan börja bråka jättemycket med han så-
där ibland, men samtidigt som man fattar att han, han menar ju inte 
varenda sak han säger. Han, han alltså sådär... Men han, han drar saker till 
sin spets bara för att verkligen få fram… 

I: Ja 

Paula: … nånting ut det liksom 

Därefter kommer en slags tredje skede i samtalen som förs mellan Paula 
och hennes pappa, där diskussionen snarare handlar om textens sätt att 
förmedla ett visst innehåll. Här närmar man sig frågor som berör språket i 
texten. ”Vad betyder understödjer”, frågar Paula. Hennes pappa sitter i ett 
annat rum och man hör inte hans svar på inspelningen, däremot Paulas 
reaktion på det svar hon får: ”Så man kan säga att samhället understödjer 
ett patriarkalt samhälle och klassklyftor?” Även denna typ av diskussioner 
ger konkreta avtryck i Paulas text och remedieras, som i slutet av (105), 
närmast ordagrant.  

 
(105) Loggning av text: remediering av samtal, Paula 

 
 För de rika eller de med makten, de vill såklart inte ge ifrån sig sina 
pengar eller sin makt. Och det är det största hindret. För att komma över 
detta behöver det ske strukturella förändringar i samhället för att bryta ett 
mönster, men detta kommer inte ske så länge vi har ett samhällsstyre 
som understödjer ett patriarkalt samhälle och klassklyftor.  
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Man kan även identifiera ett fjärde och sista skede i samtalen, då de mer 
handlar om textens yta. Här ställer Paula exempelvis frågor om stavning: 
”Om man skriver kristdemokrat, ska det stavas med stor bokstav?” Hon 
ber också om hjälp att korrekturläsa texten: ”Jag är klar med min text nu, 
så när du känner att du kan, kan du läsa igenom.” 

I de samtal som förs fungerar Paulas pappa som en resurs för att disku-
tera olika aspekter av texten. Samtalen kan beskrivas som att de handlar 
om att modellera genre, modellera innehåll och modellera språk. Att mo-
dellera språk kan i sig delas in i två underkategorier där den första fokuse-
rar hur ett visst innehåll kan formuleras på bästa sätt och det andra foku-
serar på form och korrektur. Samtalen synliggör var fokus för närvarande 
ligger i Paulas skrivprocess.  

Det är viktigt att poängtera att det är Paula och inte hennes pappa som 
skriver texten. I (106) tycks Paula tolka min fråga som att jag insinuerar 
att hon tar otillbörligt mycket hjälp av sin pappa. Man kan förstå Paulas 
svar i relation till skolans norm, där det finns en tydlig föreställning om att 
det är elevernas självständiga lösning av en skrivuppgift som ska utvärde-
ras och premieras.  

 
(106) Intervju med Paula 

I: Är det han [pappa] som har lärt dig att skriva rapporter? 

Paula: Nej 

I: [skratt] 

Paula: Det har jag, alltså det mesta har jag fått lära mig själv, sådär.  

I: Mm 

Paula: Jag har, hm, jag har inte på något sätt, tycker jag, alltså låtit nån an-
nan göra jobbet, du vet sådär  

I: Nej, det var inte så jag menade 

 
Förutom pappan finns även andra resurser tillgängliga för Paula i skrivan-
det av den realistiska eller naturalistiska texten. Ovan nämns facklitteratur 
om klassfrågor som Paula använder som inspirationskälla. I videoinspel-
ningarna ser man också Paula bläddra i dessa böcker vid ett par tillfällen. 
Däremot gör Paula inga explicita referenser till dem i texten. I samband 
med att Paula gör sin bildberättelse har hon också gjort en lista över vad 
hon själv anser sig ha haft mest nytta av för att skriva denna text. Här 
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nämner Paula förutom sin pappa och böckerna om klassklyftor även läro-
boken i litteraturhistoria, Internet och ”andra människor att prata med”. 
Hur andra människor blir resurser för Paula i skrivandet framgår inte i 
filmmaterialet. Inte heller används läroboken i dessa inspelningar.  

I ovanstående avsnitt har fokus legat på samtalen mellan Paula och 
hennes pappa. I följande avsnitt redogör jag mer i detalj för hennes skriv-
process. 

Paula börjar sin text med att skriva en slags introduktion till temat 
klassklyftor. Av introduktionen i (107) framgår att Paula tycker att de 
ökande klassklyftorna är ett problem som behöver diskuteras. 

 
(107) Loggning av text: formulering, Paula 

 
Det handlar om klass. Vi måste prata om klass. Om orättvisor och orätt-
visor och orättvisor. De som aldrig får en chans i samhället för samhället 
väljer att svika dem. Det är lättare så, ärligt talat billigare så… 
 
Därefter påbörjar hon en skildring av två pojkar som växer upp i olika 
delar av en större stad, där segregeringen är tydlig. Skildringen av de båda 
pojkarna görs som en narrativ text. I videomaterialet får man intryck av 
att skrivandet flyter på. Samma bild av skrivprocessen i detta skede får 
man av den tid som registreras på Google Drive för att formulera stycket 
om den första av de båda pojkarna i Paulas berättelse, en kille som bor i 
förorten. På 21 minuter har Paula skrivit 192 ord (eller 851 tecken). När 
Paula sedan påbörjar skildringen av den andra pojken i hennes berättelse 
tycks skrivprocessen bli mer mödosam. Stycket, som handlar om en kille i 
ett välbärgat område i en annan del av staden, tar både längre tid att 
skriva och är betydligt kortare. Efter 30 minuter består texten av 113 ord 
(eller 516 tecken). På videoinspelningen hör man också Paula sucka och 
när hennes pappa kommer hem utbrister hon: ”Åh, det går så dåligt att 
skriva.” De samtalar en stund om textens upplägg och skälen till att Paula 
känner sig missnöjd med sin narrativa text. Som ett svar på Paulas själv-
kritik säger hennes pappa: ”Så här är det; faktadelen är betydligt svårare 
att skriva dåligt. Det är alltid så fort det blir nåt med nån sorts romanvari-
anter som, hm, det tenderar att vara svårt. Och det är det som är mycket 
lättare att tycka själv att, att det här blev dåligt.” Paula och hennes pappa 
pratar även om hur svårt det är att skriva om ”stekarn”, som de kallar 
honom, på samma sätt som man skriver om killen i förorten. I den änd-
ringshistorik som Google registrerar för texten kan man se att Paula har 
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sökt olika vägar för att göra även skildringen av pojken som bor i ett 
överklassområde empatisk eller inkännande genom att, som jag tolkar det, 
visa på problem som skulle kunna finnas i hans liv. Det enda exempel som 
Paula till sist accepterar som ett föreställt problem är bristen på tid för 
umgänge med föräldrar till följd av ett omfattande arbete: ”Hela familjen 
samlad för ovanlighetens skull, hans pappa brukar jobba så mycket, är 
han inte på jobbet så sitter han instängd i sitt arbetsrum.” 

I (108) presenteras två teman som strukits under skrivandets gång. Det 
första handlar om hur pojkens föräldrar planerar olika aktiviteter utan att 
efterfråga hans önskemål och det andra om hur föräldrarna styrt valet av 
gymnasieutbildning. 

 
(108) Loggning av text: formulering av narrativa avsnitt, Paula 

 
De hade en överraskning, hela familjen skulle åka till Thailand över jul 
och nyår. Hur underbart var inte det? Nej, det sög tyckte killen. Han hade 
rest nog detta år, han hade ju planerat att fira nyår tillsammans med 
kompisarna uppe i Stockholm. Inte ville han sitta fast på en 
 
Hade det inte varit för att hand föräldrar övertalade honom att läsa sam-
hällsprogrammet med ekonomiinriktning hade han nog kunnat läsa ett 
fordonsprogram.  
 
Som om Paula inte riktigt kan känna sympati för denna andra karaktär, 
låter hon pojken i berättelsen kommentera sitt val av utbildning på ett sätt 
där han framstår som överlägsen: ”Fast å andra sidan när han tänkte efter, 
han kände sig nog lite bättre än så.” 

Paula har under arbetet med denna, sin andra karaktär, återgått till de 
mer resonerande delarna, efter att ha bläddrat kort i de böcker om klass-
frågor som ligger bredvid henne på bordet. I den delen av texten uttrycker 
hon sin frustration över de klasskillnader som finns och som Paula menar 
att makthavare valt att blunda för. Hon skriver också om hur sådana 
skillnader i förlängningen föder fiendskap och osämja mellan klasser.  

Samma kväll, efter totalt dryga två timmars skrivande, väljer Paula att 
renodla texten och skriva en essä om klassfrågor. Hon gör det genom att 
helt stryka de narrativa inslag, som hon arbetat med dittills. De narrativa 
delar som hon stryker har hunnit bli en sida i omfång (eller 524 ord eller 
2416 tecken). Denna strykning påverkar textens globala nivå eller makro-
struktur (jfr Faigley och Witte 1981). Tio minuter efter denna omfattande 
strykning tar Paula en paus men fortsätter senare samma kväll med ytter-
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ligare ett skrivpass på en och en halv timma. Totalt ägnar Paula denna 
kväll nära fyra timmar åt att skriva sin text. Texten skrivs färdigt nästa 
dag under ett 40 minuter långt skrivpass. I sin bildberättelse har Paula 
beskrivit denna del av processen som tre separata händelser: ”Började 
skriva”, ”Ändrade mig” och ”Skrev igen”. I en analys av Paulas redige-
ringsarbete framträder ingen tydlig uppdelning mellan typ 1- och typ 2-
redigeringar. Däremot är strykningar den redigeringskategori som Paula 
använder mest frekvent. Av totalt 112 redigeringar är 35 exempel på 
strykningar, alltså nästan var tredje.  

Under den skrivprocess som följer efter att Paula strukit de narrativa 
delarna diskuterar hon olika frågor om klass med sin pappa. Exempelvis 
frågar Paula om brottsstatistiken är lägre i de delar av staden där medel-
klassen bor och om man kan säga att brott alltid grundar sig i ett utanför-
skap. Paulas pappa bekräftar att det finns en koppling mellan brottsta-
tistik och klass men han tycker att brott snarare grundar sig i orättvisor än 
i utanförskap. I Paulas text remedieras detta samtal. Paula bestämmer sig 
för att använda både sitt eget och hennes pappas förslag till formulering 
(utanförskap och orättvisor). Paula funderar vidare om möjliga orsaker till 
att människor begår brott: ”Och att man redan är på botten. Att man gett 
upp hoppet”. Även denna fundering blir i (109) en del av texten. 

 
(109) Loggning av text: remediering av samtal, Paula 

 
Klassklyftor finns överallt, i hela världen, i varje land och i varje stad. 
Men vad som händer är att klassklyftor blidrar till fördomar och hat. Åt 
bägge håll. Om man ser på en storstad som Göteborg kan man tydligt se 
varför. Överklassen har sina trygga oaser, klart att det är där brottssta-
tistiken är låg. För varför sker ett brott? I de flesta fall grundar det sig 
antagligen i ett utanförskap och orättvisor, de som känner att de redan 
nått botten. 
 
Paula har också sett ett inslag på nyheterna om så kallad överklassafari. 
Det är en organisation med namnet ”Allt åt alla” som ordnar bussresor till 
välbärgade områden som Solsidan under parollen ”Odla ditt klasshat”. I 
det reportage som Paula har sett följer en reporter med på en sådan resa. 
(Se http://www.youtube.com/watch?v=MU77bHy0Wcs) I Paulas text re-
medieras reportaget på olika sätt, såväl formuleringar som används som 
bildernas innehåll återkommer. I (110) har jag försökt åskådliggöra vad i 
reportaget som Paula återanvänder i sin egen text genom att fetmarkera 
ord och uttryck.  
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(110) Loggning av text: remediering av Youtubeklipp, Paula 
 

På Svt kunde man se ett reportage om en organisation som heter Allt åt 
alla. De hade börjat med en överklassafari. De åkte omkring i en gul-
buss i området Solsidan (bekant från tv4:as serie “Solsidan”) för att se 
klassklyftorna på nära håll. De körde under parollen “odla ditt klass-
hat” . Mottagandet i Solsidan var väldigt svalt, för all del, de kände sig ju 
som utställnings djur. De som åkte på denna safari blev i Solsidan 
kallade vänster-slynor och kommunister. De fick även enkronor 
kastade på sig. 
 
Under arbetet med denna del av texten har Paula varit inne på organisat-
ionens hemsida för att kunna precisera vissa uttryck. I Paulas ursprungliga 
formulering i (111) stod exempelvis ”en typ av rundtur, en safari, i rike-
mansområden”. Denna formulering ersätts av ”överklassafari”. Även 
parollen korrigeras från ”Hata klassklyftor” till ”Odla ditt klasshat”. 

 
(111) Loggning av text: redigering, Paula 

 
De hade börjat med en överklassafari. typ av rundtur, en safari, i 
rikemansområden. De åkte omkring i en gulbuss i området Solsidan 
(bekant från tv4:as serie “Solsidan”) för att se klassklyftorna på nära håll. 
De körde under parollen “odla ditt klasshat” Hata klassklyftor”. Mot-
tagandet i Solsidan var väldigt svalt, för all del, de kände sig ju som ut-
ställnings djur. De som åkte på denna safari blev i Solsidan kallade 
vänster-slynor och kommunister. De fick även enkronor kastade på sig.  
 
I den debatt som följde om så kallad överklassafari uttalade sig bland 
andra Martin Lundqvist (fp). Hans uttalande väckte uppmärksamhet i 
media och förekom till exempel som ”Dagens citat” i Aftonbladet (1/2-
2012). Paula ser uttalandet på Internet och väljer att skriva av det orda-
grant i (112). 

 
(112) Loggning av text: remediering av citat, Paula 

 
Som en folkpartist sade angående ökande klassklyftor: “Jag ser det som 
ett medvetet och individuellt val vilken klass man vill leva inom”. 
 
På Internet fångar också Paula upp förslaget från en företrädare för krist-
demokraternas ungdomsförbund om att anordna ”underklassafari”. Paula 
samtalar med sin pappa om förslaget. De skrattar och enas om att det 
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kanske vore bra för politiker att åka med på en sådan resa, för att få syn 
på sin egen politik. Paula skriver emellertid inte om det i sin text. 

Trots att Paula emellanåt tycks engageras av sitt arbete med texten 
återkommer självkritiska tankar: ”Jag kommer säkert få dåligt på den här 
texten, för jag har ju verkligen inget upplägg i den. Den känns hur rörig 
som helst”, säger Paula vid ett tillfälle på videoinspelningen. Hon uttryck-
er också sitt missnöje med den färdiga texten i intervjun och berättar i 
(113) att läraren kritiserat textens språkliga utformning. 

 
(113) Intervju med Paula 

 

Paula: … det blev ju inte en lika bra text, hm, som det brukar bli. Och det 
sade Cilla också 

[…] 

Paula: hon sa att jag, jag tappade bort språket lite grand i min, hm, vad sä-
ger man, alltså i min, alltså i mitt engagemang. Hon tyckte det var en enga-
gerande text men i mitt engagemang tappade jag bort liksom det här med 
svenskan lite grand, språket och så 

Paula delar Cillas kritik: ”Och det har hon nog väldigt rätt i”. Kanske 
märker också Paula det själv när hon arbetar med sin text. I slutet av 
skrivprocessen ändrar hon vissa ordval; ibland på inrådan av sin pappa. I 
(114) återges två sådana exempel: (läs: IQ befriade människor som sveri-
gedemokrater → t.ex. sådana som sverigedemokrater och de alltför jävla 
har allt människorna → de som har allt människorna). 

 
(114) Loggning av text: redigering, Paula 

 
För att folk (t.ex. sådanaläs: IQ-befriade människor som sverigede-
mokrater) skyller samhällets problem på invandrare 
 
Det är lättare så, ärligt talat billigare så. Om de oändligt många mil det är 
mellan de glömda och de som alltför jävla har -alltt-människorna. 

 
Paula kommenterar också detta i intervjun: ”jag tror jag tog bort vissa lite 
ilskna uttryck efter ett tag.”  

Trots att Paula är lite missnöjd, framförallt med språket i texten, tycker 
hon att det finns ett värde i den här typen av texter, där man verkligen har 
möjlighet att uttrycka en åsikt: ”Men det är ju åter igen det fina i, med en 
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text, att man kan, att man har tillåtelse att provocera med texter liksom.” 
Samtidigt menar Paula att hon också tar en risk när hon skriver sin text. 
Dels riskerar hon att innehållet ska provocera läraren och därigenom leda 
till ett lägre betyg. Dels känner Paula att hon blottar sig själv i texten. I 
(115) poängterar hon att ”det är en väldigt vågad text”. Men samtidigt 
tror hon att hennes lärare Cilla är öppen för att man uttrycker politiska 
åsikter.  

 
(115) Intervju med Paula 

 

Paula: Jag står för vad jag skriver 

I: Ja 

Paula: Jag tycker det, liksom 

I: Ja 

Paula: Men, det är en väldigt vågad text, alltså… 

I: Ja 

Paula: … att lämna in till en lärare 

I: Ja, jag förstår det 

Paula: Och, hm, det var ju inte jättelätt att gå och lämna in den heller 

I: Nej… 

Paula: För jag tror det är… Nu tror jag säkert Cilla, hon är ganska… Hon, 
hon är ju säkert öppen för att man, att man säger saker och så där 

I: Ja 

Paula: Men det är ju… vare sig det så är det ju ganska ja… men det blir ju 
ändå på nåt sätt lite utlämnande om en själv 

Om betyget är ett svar på Paulas risktagande, har hon sannolikt rätt i att 
Cilla inte låter sig provoceras av textens innehåll. Texten får betyget VG+ 
och av Paulas kommentar i (116) att döma, tycks hon vara relativt nöjd 
med det. 

 
(116) Intervju med Paula 
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Paula: Alltså, jag fick ju VG+ på den, så alltså, jag kände ju absolut inte att 
det var en dålig text, även om det är, ja, det är ju inte, hm, lika bra som jag 
brukar skriva. Men det kändes mer bara: jaha, ja. Sådär.  

7.3 Sara: Digitala medier i skrivprocessen 
I intervjun med Sara är bruket av digitala medier det vi pratar mest om. 
Däremellan skymtar beskrivningar fram av en skribent som ofta skriver 
under tidspress. Delvis tycks det vara självvalt, vilket framgår av (117), 
men det tycks också vara en följd av ett hårt studietempo på programmet.  
 

(117) Intervju med Sara 
 

Sara: … jag väntar gärna… 

I: Mm 

Sara: … till typ en, tills det är en vecka, ibland några dagar kvar. Och jag 
vet att det inte är bra […] men ja, det är hur jag pluggar 

 
Ibland kan hon känna stress över hur hon ska bli bedömd. Det gäller 
emellertid inte för den laborationsrapport hon skriver i fysik. I (118) be-
skriver Sara att det för den typen av text framförallt handlar om att få 
med alla delar. 

 
(118) Intervju med Sara 

Sara: Hm… jag… när jag fick tillbaka labbrapporten… 

I: Ja 

Sara: … hm, så var jag, inte jag orolig liksom. Alltså jag var såhär: Okej, 
det, det kommer liksom gå bra. Det, det är inte lika svårt att, att få ett bra 
resultat på labbrapport 

[…] 

Sara: För i, grejen är den, i labbrapporten vet man oftast vad det är man 
ska ha med och vad det är man inte ska ha med  

I: Mm 

Sara: Hm, och då, ja, då vet man att om jag tagit med det här och det här 
och det här, och jag har teori/bakgrund och jag har beräkningarna och sånt 
där 
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I: Mm 

Sara: Och jag har ju ett resultat… 

I: Ja 

Sara: … så då vet man att, ja men, det kommer gå bra 

Sara är den av de tre eleverna i närstudien som använder digitala medier 
flitigast, både som resurs och för att ta paus. På videoinspelningarna ser 
man hur Sara skiftar snabbt mellan ett fritidsskrivande och ett skolskri-
vande och hur de båda verksamheterna pågår parallellt. Ibland flätas 
också fritidsskrivande samman med skolskrivande, framförallt på Fa-
cebook där eleverna har en grupp som alla i klassen får vara medlemmar i. 
Sara säger sig ha haft stor hjälp av klassens Facebook-grupp. I (119) ger 
Sara exempel på vad hon kan få hjälp med. Där framgår att hon kan ställa 
frågor av mer praktisk karaktär, om lektionstider och inlämningsdatum, 
men också diskutera olika skolarbeten. 

 
(119) Intervju med Sara 

Sara: Vi har en Facebook-grupp… 

I: Mm 

Sara: … och det har varit till jättestor hjälp verkligen. Vi har under, hm, 
alla, alltså under dom tre åren vi gått på gymnasiet ställt alla frågor. Vi har 
diskussioner om när vi börjar, om vi har lektion eller inte. Hur ett arbete 
ska vara, hur var det läraren menade nu igen och, och det har varit jätte-
bra. Det har hjälpt jättemycket sådär 

I: Ja 

Sara: Ja. Det rekommenderar jag till skolklasser… 

I: Ja 

Sara: … att dom kan ha en sån här Facebook-grupp… 

I: Ja 

Sara: … där dom kan komm… ställa alla sina frågor och sådär  

I: Mm 

Sara: Jättebra är det faktiskt 

I samband med intervjun visar jag Sara ett klipp ur en av videoinspelning-
arna där hon arbetar med sin laborationsrapport. På klippet chattar Sara 
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med en klasskompis på Facebook. Hela konversationen pågår i knappa 40 
minuter, men vid intervjun ser vi bara på en kort sekvens. Jag frågar även 
Sara om de pratade nånting om texten och hade då laborationsrapporten i 
åtanke. Sara svarar att de pratade om en text i biologi som klasskompisen 
skulle skriva. Vid ett tidigare tillfälle, som inte finns med på videoupptag-
ningarna, hade de, berättar Sara också pratat om laborationsrapporten. I 
(120) ger Sara en bild av när dessa samtal uppstår och vilken funktion de 
kan ha för skrivandet. Enligt henne är det vanligt att man chattar om tex-
ten samtidigt som man sitter och arbetar med den och framförallt menar 
Sara att dessa samtal kan ge nya perspektiv på texten. 

 
(120) Intervju med Sara 

Sara: Det brukar oftast bli när vi skriver arbeten eller labbrapporter, det 
kan vara vad som helst, en läxa… 

I: Mm 

Sara: … så sitter vi och pratar om det och sådär 

I: Ja 

Sara: Kanske diskuterar frågan, hm, för det underlättar när man sitter och 
skriver, så det blir att man får en diskussion med nån annan också 

I: Ja, just det 

Sara: Och då får man upp liksom andra tankar och andra idéer om hur 
man ska skriva och sådär. Så det är, det är till en stor hjälp faktiskt 

Sara använder sig även av andra Internetforum. Dessa blir en resurs för 
Sara, inte minst för laborationsrapportens teoridel. Hon har inga speciella 
sidor som hon alltid väljer, utan det varierar. Förutom digitala medier av 
olika slag nämner Sara läraren, läroboken och klasskamraterna som resur-
ser för henne i skrivandet. Av dessa fyra betraktar Sara, vilket framgår av 
(121), klasskamraterna som sin främsta resurs – både live och digitalt på 
Facebook. 

 
(121) Intervju med Sara 

Sara: Hm, tyvärr så har inte jag hjälp hemifrån, som många andra har, utan 
jag har… jag får alltid, så här, klara mig själv 

I: Ja 
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Sara: Men annars så är det ju liksom bara hm, kompisar och diskussioner 
med kompisar som har hjälpt mig långt liksom. Det är den enda hjälpen jag 
kan få 

Intervjuutdraget i (121) aktualiserar också frågan om vilka resurser elever 
i själva verket har möjlighet att ta i bruk. För Sara tycks varken föräldrar 
eller syskon erbjuda någon hjälp för att lösa skoluppgifter. 

I följande avsnitt beskriver jag hur en skrivprocess kan se ut för en elev 
som använder digitala medier för en mängd olika syften, när hon hanterar 
skrivuppgifter i fysik och svenska. I videomaterialet kan jag inte identifiera 
något av de samtal som förs på Facebook. Här är jag hänvisad till Saras 
utsagor om den funktion dessa samtal har. Vidare bör påminnas om att 
Sara på grund av tekniska problem inte kunnat filma sitt arbete med den 
realistiska eller naturalistiska texten (se 5.3.1). Däremot har hon, på min 
uppmaning, dokumenterat sin skrivprocess genom att ta foton.  

7.3.1 Sara skriver laborationsrapport i fysik 
För att skriva en laborationsrapport i fysik så bra som möjligt anser Sara 
att ett aktivt deltagande i laborationens alla delar, diskussioner med labb-
kompisar och en förförståelse för de(t) fysikaliska fenomen som laborat-
ionen bygger på är viktigast. Det aktiva deltagandet är Sara ensam om att 
lyfta fram i intervjun. I (122) nämner hon det sex gånger. 

 
(122) Intervju med Sara 

I: Hur gör man då för att skriva en laborationsrapport så bra som möjligt? 

Sara: Hur man gör? Att man är, hm, att man deltar i labben… 

I: Ja 

Sara: … för det ökar förståelsen väldigt mycket. Hm, jag tror man lätt kan 
se vilka som har varit delaktiga och vilka som inte har varit det, för att har 
man inte det… har man inte varit det så… Vi gör ju… I labbrapporten så 
finns det såna här beräkningar… 

I: Mm 

Sara: … och utföranden på hur man har gjort 

I: Ja 

Sara: Har man inte varit med då tror inte jag man kan få gjort så mycket på 
dom delarna liksom 

I: Nej [skratt] 
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Sara: Hm, så, ja, det är väl det att man, att man är delaktig… 

I: Mm 

Sara: … i labben 

I: Är det nånting mer? Delaktighet i laborationen… 

Sara: Ja, hm, man diskuterar med dom man har labbat med 

I: Mm 

Sara: ,deltagarna. Hm… 

I: Och det gör du både i skolan då… 

Sara: Ja, och liksom skolan, Facebook, sms liksom, om det går 

I: Mm 

Sara: Hm, så tycker jag även att man… Man måste ha varit med, för vi 
brukar ju ha lektioner innan som handlar om, om samma område och så-
där. Och att man har varit med på det också.  

I: Mm 

Sara: Hm, för det, hm, att man har läst det innan, innan man gör labben, 
för då förstår man vad det är man gör 

Att laborationstillfället ses som en del av skrivprocessen i fysik har dock 
analysen av elevernas bildberättelser visat (se 6.2.1). Laborationen åter-
finns i samtliga elevers bildberättelser, utom fyra. De allra flesta elever har 
dessutom valt att göra en illustration av hur de laborerar som sin första 
bild över sin skrivprocess. Det har även Sara gjort. Hennes bildberättelse 
består av tre händelser som hon namngett ”labb”, ”skriva” och ”inläm-
ning”. 

I intervjuutdraget i (122) nämner Sara förståelse för ämnesinnehållet 
som en annan viktig förutsättning för att skriva laborationsrapporten i 
fysik. Dels måste man ha varit med på lektionerna som föregår laborat-
ionstillfället, dels måste man ha läst på inför laborationen, ”för då förstår 
man vad det är man gör”, säger Sara.  

När Sara påbörjar sitt arbete med laborationsrapporten gör hon först 
en form av disposition genom att i sitt dokument fylla i de olika rubriker 
som den färdiga texten förväntas innehålla. Här använder Sara en gammal 
laborationsrapport i kemi som förebild. De första delar Sara skriver är 
”Syfte” och ”Material”. Därefter påbörjar hon laborationsrapportens 
metoddel. Denna ordning stämmer väl överens med hur de flesta elever 
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beskriver sina skrivprocesser. För dessa delar av laborationsrapporten 
används labb-PM som en resurs. I (123) ser man också hur formuleringar 
från labb-PM remedieras. I Saras text förändras ordföljden i den första 
meningen. Hon bygger också ut meningen i början och slutet (Börja 
undersökningen med respektive alltså att kompassen ska peka åt norr). 
Den andra meningen i labb-PM återanvänder Sara ordagrant. Först åter-
ges labb-PM, därefter Saras text. 

 
(123) Loggning av text: remediering av labb-PM, Sara 

 

Den platta spolens plan placeras noggrant i det magnetiska meridianplanet. 
Till spolen ansluts via långa kopplingssladdar en amperemeter och en 
spänningskälla. (Labb-PM) 

 
Metod och beräkningar: 
 

• Börja undersökningen med att placera den platta spolens plan 
noggrant i det magnetiska merdianplan, alltså att kompassen 
ska peka åt norr. 

• Till spolen ansluts via långa kopplingssladdar en amperemeter 
och en spänningskälla. Det är viktigt att kompasshuset står på 
andra sidan av bänken. Anledningen är spänningskällan och 
amperemetern kan ge upphov till störande magnetfält. 

• Kontrollera att alla spolar fungerar. 
• Börja ställ in strömmen på 

 
Att formuleringar från labb-PM remedieras framförallt i laborationsrap-
portens metoddel är ett återkommande resultat i studien. Vad som däre-
mot särskiljer sig i Saras text är två saker. Dels behåller Sara instruktion 
som textaktivitet, istället för att välja redogörelse, dels ställer hon upp 
texten i punktform. Detta sista är kanske särskilt anmärkningsvärt med 
tanke på att labb-PM är skrivet som löpande text. Samtidigt förekommer 
både löpande text och punktuppställning i de instruktioner eleverna får. I 
det labb-PM som delas ut i samband med laborationen om radioaktiv 
strålning beskrivs laborationens utförande i punktform.  

Efter denna punktuppställning börjar Sara skriva ”Teori och bak-
grund”. Först när den delen är formulerad återgår Sara till metoddelen. 
Vid detta tillfälle gör Sara relativt omfattande ändringar i texten. Det kan 
därmed finnas anledning att istället se den första versionen av texten som 
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en slags disposition. Samtidigt behåller Sara instruktionen som textaktivi-
tet och punktuppställningen som grafisk form för texten, till skillnad ex-
empelvis från Paula som också har en liknande punktuppställning i början 
av sin skrivprocess (jfr Paula 7.2.1). I de redigeringar som görs i (124) ser 
man en anpassning mot register, till exempel genom konnektorer (så att) 
och generalisering (på andra sidan bänken → lite längre ifrån).  

 
(124) Loggning av text: redigering, Sara 

 
Metod och beräkningar: 

• Börja undersökningen med att placera den platta spolens plan 
noggrant i det magnetiska merdianplan, alltså så att kompass-
nålen pekar åt norr kompassen ska peka åt norr. 

• Till spolen ansluts med hjälp av via långa kopplingssladdar en 
amperemeter och en spänningskälla. Det är viktigt att kompass-
huset står lite längre ifrån på andra sidan av bänken. Anled-
ningen är spänningskällan och amperemetern kan ge upphov till 
störande magnetfält. 

• Sätt på strömmen och kKontrollera att alla spolar fungerar. 
• Börja ställ in strömmen på 
• Varieria strömmen genom den platta spolen och variera 

även mellan spolarna. Börja med spolen som är innerst och 
sedan fortsätt utåt. Det bra för att då får man variera radien r 
och antal varv i slingan N. Tänk på att variera en variabel i 
taget. 
 

I den text Sara så småningom lämnar in till läraren har hon lagt till ytterli-
gare två punkter, punkt 5 och 6. I övrigt sker det i (125) enbart någon 
enstaka rättning av språket (Anledningen är spänningskällan → Anled-
ningen är att spänningskällan) i slutet av punkt 2. 

 
(125) Loggning av text: redigering, Sara 

 
Metod och beräkningar: 

 
• Börja undersökningen med att placera den platta spolens plan 

noggrant i det magnetiska merdianplan, alltså så att kompassnå-
len pekar åt norr.  

• Till spolen ansluts med hjälp av kopplingssladdar en ampereme-
ter och en spänningskälla. Det är viktigt att kompasshuset står 
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lite längre ifrån. Anledningen är att spänningskällan och am-
peremetern kan ge upphov till störande magnetfält.  

• Sätt på strömmen och kontrollera att alla spolar fungerar.  
• Variera strömmen genom den platta spolen och variera även 

mellan spolarna. Börja med spolen som är innerst och sedan 
fortsätt utåt. Det bra för att då får man variera radien r och antal 
varv i slingan N. Tänk på att variera en variabel i taget.  

• Anteckna varje variabel för att kunna beräkna det 
jordmagnetiska fältets horisontalkomposant.  

• Avläs avvikelsen från den nordliga riktningen, vinkeln ß, i alla 
mätningar. 

 
En handfull elever har gjort punktuppställningar i sina metodavsnitt som 
grafiskt påminner om Saras, och som ibland försetts med siffror. Textakti-
viteten i dessa andra elevers punktuppställningar är dock redogörelse och 
inte instruktion. Därav drar jag slutsatsen att punkterna är ett sätt för 
eleverna att lösa textens kronologiska kohesion. Istället för att använda 
tidsadverbial, betecknar en ny punkt eller en ny siffra nästa fas i laborat-
ionens förlopp. En sådan elevlösning återges i (126). 

 
(126) Elevlösning: kronologi med siffror 

1. Den platta spolens plan med kompasshuset i centrum placerades i det 
magnetiska meridianplanet. 

2. Spolen anslöts via kopplingssladdar till en spänningskälla och en am-
peremeter. 

För att skriva nästa del av laborationsrapporten, ”Teori och bakgrund”, 
använder sig Sara framförallt av digitala medier som resurs. Via Google 
får Sara träfflistor där hon ofta i första hand väljer Wikipedia. De sju si-
dor på Wikipedia som Sara besöker har rubrikerna: Kompass, Magnetfält, 
Jordens magnetfält, Missvisning, Meridian, Inklination och Konvektion. I 
regel följer Sara inga hyperlänkar, däremot återvänder hon till sidorna 
Magnetfält och Jordens magnetfält vid ett par tillfällen i sin skrivprocess. I 
(127) motiverar Sara valet av Wikipedia som resurs bland de poster som 
finns i träfflistan med att hon ofta finner det svar hon är på jakt efter ti-
digt i texten. 
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(127) Intervju med Sara 

Sara: Jag tycker om Wikipedia för att dom liksom, det man… det man letar 
efter, det brukar man hitta liksom redan i första stycket 

[…] 

Sara: Man vet ju själv, man har en aning om hur det är, men man vill ändå 
liksom ha… 

I: Ja… 

Sara: … läsa nånting mer på Internet, och ja, jag tycker om Wikipedia, lik-
som 

I: Mm… 

Sara: för andra sidor brukar liksom skriva jättemycket bakgrund och sen 
kanske man hittar det man letar efter i mitten av texten, och då tycker jag 
att det är lite onödigt 

Sara väljer även två olika forum från sina träfflistor, Flashback och Stu-
dera Smart. Det senare lägger hon till som en av sina favoriter. Därutöver 
laddar hon ner en sida med extrauppgifter som är kopplade till den läro-
bok klassen har i fysik och en sida från SGU om kompassens missvisning. 
Dessa digitala resurser används på olika sätt. Ibland ser man en tydlig 
remediering av texten i Saras laborationsrapport, ibland inte. Två av de 
sidor som man ser spår av i Saras text är Wikipedias sida Jordens magnet-
fält och den sida på Studera Smart som Google föreslår som en länk från 
sökordet ”Magnetiska fält”. I (128) illustreras hur ett stycke från Studera 
Smart med rubriken Spolar remedieras i Saras text. I exemplet ser man hur 
Sara ändrar sin ursprungliga formulering till en avskrift (som leder ström 
→ som är lindat med strömledande tråd). 

 
(128) Loggning av text: remediering av Internetsida, Sara 

En spole är et[t] metallrör som är lindat med strömledande tråd. (Studera 
Smart, min mark.) 

En spole är ett metallrör som leder ström 
 
En spole är ett metallrör som är lindat med strömledande tråd som 
leder ström 
 
Tidigare studier har visat att en av de normer som gäller för skolskrivan-
det är att eleverna ska skriva med egna ord (se t.ex. Nilsson 2002). En 
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analys av Saras formuleringsarbete ger intryck av att Sara har för avsikt 
att följa denna norm. Samtidigt ser man i (129) hur Saras text under arbe-
tets gång kommer allt närmare ursprungskällans formuleringar för att 
slutligen remedieras närmast ordagrant. Exemplet är hämtat från ”Teori 
och bakgrund” där Sara använder läroboken i fysik.  

 
(129) Loggning av text: remediering av läroboken, Sara 

Vi har redan konstaterat att alla magnetfält härrör från laddningar i rö-
relse. Men vad är det för laddningar i jordens inre som skapar det jord-
magnetiska fältet? Man har ännu inte en helt klar bild över hur jordens 
magnetfält genereras. I dynamoteorin anser man att solens magnetfält med 
hjälp av jordens rotation separerar laddningar i jordens inre. I det flytande 
järn som finns närmast jordens fasta innersta kärna bildas alltså laddade 
områden. När det varma laddade järnet stiger uppåt på grund av kon-
vektion bildas elektriska strömmar som skapar ett magnetfält. (Bergström 
m.fl. 2005:218 f.) 

Vi ser/vet att 
 
Vi ser/vet att Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse som om jorden 
är en stor magnet vilket är det som gör 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse som om jorden är en stor 
magnet vilket är det som gör vad är det för laddningar som gör rö-
relse? Det är 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse som om jorden är en stor 
magnet vad är det för laddningar i jordens inre som skapar rörelse? 
Det är 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. som oOm jorden är en stor 
magnet vad är det för laddningar i jordens inre som skapar rörelse det 
magnetiska fältet? Det är inte helt klart 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. Om jorden är en stor magnet 
vad är det för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fäl-
tet? Det är inte helt klart än hur den magnetiska fältet runt jorden 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. Om jorden är en stor magnet 
vad är det för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fäl-
tet? Det är inte helt klart än hur den jordens magnetfält magnetiska 
fältet runt jorden bildas. Men det finns en teori 
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Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. Om jorden är en stor magnet 
vad är det för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fäl-
tet? Det är inte helt klart än hur jordens magnetfält bildas. Men det finns 
en teori dynamoteori 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. Om jorden är en stor magnet 
vad är det för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fäl-
tet? Det är inte helt klart än hur jordens magnetfält bildas. Men det finns 
en dynamoteorin 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. Om jorden är en stor magnet 
vad är det för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fäl-
tet? Det är inte helt klart än hur jordens magnetfält bildas. Men det finns 
en teori, dynamoteorin dynamoteorin, som menar att solens magnetfält 
med hjälp av jordens rotation separerar laddningar i jordens inre. I det 
järn 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. Om jorden är en stor magnet 
vad är det för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fäl-
tet? Det är inte helt klart än hur jordens magnetfält bildas. Men det finns 
en teori, dynamoteorin, som menar att solens magnetfält med hjälp av 
jordens rotation separerar laddningar i jordens inre. I det flytande järn 
som finns närmast jordens fasta innersta kärna bildas alltså laddade 
områden. När det varma laddade järnet stiger 
 
Magnetfältet bildas av laddningar i rörelse. Om jorden är en stor magnet 
vad är det för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fäl-
tet? Det är inte helt klart än hur jordens magnetfält bildas. Men det finns 
en teori, dynamoteorin, som menar att solens magnetfält med hjälp av 
jordens rotation separerar laddningar i jordens inre. I det flytande järn 
som finns närmast jordens fasta innersta kärna bildas alltså laddade 
områden. När det varma laddade järnet stiger uppåt på grund av kon-
vektion bildas elektriska strömmar som skapar ett magnetfält.  
 
Omformuleringarna sker till en början stegvis. Genom att jämföra Saras 
första formulering med den slutgiltiga kan man få en tydligare bild av hur 
frasen utvecklas: (vad är det för laddningar som gör rörelse → vad är det 
för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fältet). 

Att formuleringarna närmar sig lärobokens och, som i (129), så små-
ningom övergår i ren avskrift behöver inte vara ett problem i sig. Man kan 
istället se avskriften som en strategi eller en resurs för att utveckla ett för 
sammanhanget mer ändamålsenligt register (se t.ex. af Geijerstam 2006 
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och Nygård Larsson 2011), vilket också exemplet i (129) visar (vad är det 
för laddningar som gör rörelse → vad är det för laddningar i jordens inre 
som skapar det magnetiska fältet). Det kan sannolikt finnas stöd för en 
sådan hållning till avskrift också i skolpraktiken. Däremot tycks avskrift 
av Internetbaserade källor som Wikipedia ifrågasättas. Den biologilärare 
Nygård Larsson följer i sin avhandling kommenterar exempelvis elevtexter 
efter sådana principer. De elever i Nygård Larssons avhandling som skri-
ver av läroboken uppmanas att formulera om med egna ord men får i 
regel godkänt resultat medan de elever som skrivit av texter från Internet 
utan källhänvisning får sina texter underkända med motiveringen att de 
plagierat texten. Samtidigt kan man fråga sig om det är en distinktion som 
eleverna är medvetna om och som de lyckas upprätthålla. Sara är med-
veten om att hon förväntas formulera om de texter hon använder som 
resurser i sitt eget skrivande och i (130) beskriver hon hur hon i enlighet 
med denna norm hanterar texter på Wikipedia.  

 
(130) Intervju med Sara 

Sara: Jag brukar, ibland så brukar det vara så här konstiga ord som man 
inte förstår och så där. Då brukar jag gå in på, jag vet inte om jag har gjort 
det under filmen men, på synonym.se, tror jag att det heter 

I: Mm 

Sara: Och då brukar jag liksom skriva orden och så kanske jag får ett annat 
ord 

I: Ja 

Sara: Och då får jag en bättre, hm, förståelse för själva meningen och då, 
på så sätt så kan jag göra en bättre mening själv liksom 

I: Ja 

Sara: Så att jag liksom inte bara skriver en mening som jag inte ens förstår 
vad det betyder, för då blir det ju bara konstigt 

Samtidigt som Sara beskriver en process där hon formulerar om texten 
uppstår avskrifter. Vad det beror på ger inte mitt material svar på. Sara 
berättar i sin intervju att hon ofta skriver under tidspress. Kanske kan det 
finnas sådana orsaker. Men det skulle också kunna vara så att Sara inte är 
medveten om den glidning som sker från omformulering till avskrift.  

Även om avskrift alltså förekommer är det inget dominerande drag i Sa-
ras text. Däremot är hennes omformuleringar relativt textnära. En mening 
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från Studera smart lyder: ”När det går en ström genom denna tråd så 
kommer ett magnetfält att uppkomma i spolen”. I Saras text remedieras 
den på följande sätt: ”När det går ström genom tråden kommer det bildas 
ett magnetfält runt spolen”. 

Det är emellertid inte bara text som remedieras från de Internetsidor 
som Sara använder, utan även bilder eller figurer. I (131) återges de båda 
bilder som Sara använder, bilden av ett magnetfält runt en stavmagnet 
från Wikipedias sida Jordens magnetfält och bilden av kompassens miss-
visning mellan geografisk och magnetisk nord från Wikipedias sida Miss-
visning.  

 
(131) Loggning av text: remediering av figurer, Sara 

 
 

 

I (132) kommenterar Sara bruket av bilder i en laborationsrapport. Bil-
dernas eller figurernas huvudsakliga funktion är, menar Sara, att öka för-
ståelsen för textens innehåll. 

 
(132) Intervju med Sara 

Sara: Hm, bilder tycker jag ökar förståelsen hm, och hm, det är inte bara… 
Jag tänker mig, alltid när jag skriver min labbrapport så tänker jag mig att 
en person som inte har läst fysik eller det här på kapitlet ska också kunna 
förstå det här… 

I: Mm 
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Sara: … när dom läser det. På så sätt så försöker jag ta med så mycket bil-
der jag kan och liksom, för att underlätta liksom, så att jag kan hm… så att 
texten kan referera liksom till bilderna och tvärtom och så där 

Värt att notera är den tänkte läsaren, som i första hand inte är läraren, 
utan en person som inte har läst fysik. 

I arbetet med laborationsrapportens teoretiska bakgrund uppmärk-
sammar Sara ett sakfel i läroboken. I läroboken står: ”En kompassnål 
ställer in sig med nordändan mot den magnetiska nordpolen” (Bergström 
m.fl. 2005:218). När Sara återanvänder lärobokens formulering korrigerar 
hon detta fel i sin text: ”kompassnålen ställer in sig med nordändan mot 
den magnetiska sydpolen”.  

Arbetet med övriga delar av texten har inte filmats. Sara har inte heller 
skrivit dessa delar på Google Drive. Däremot har hon delat dokumentet 
med mig vid ytterligare ett par tillfällen. Där framgår det att Sara skriver 
resten av texten i den ordning som de olika delarna i laborationsrapporten 
kommer, det vill säga först skriver Sara klart metoddelen och utför beräk-
ningarna, därefter formuleras resultatet, innan hon skriver ”Diskussion” 
och ”Felkällor”. Första gången texten delas har Sara endast skrivit en 
mening på diskussionen: ”Vårt resultat är inte helt korrekt och det är inte 
förvånande på grund av de utrustingarna vi har använt.” 

Vid detta tillfälle har hon också gjort relativt omfattande redigeringar i 
textens teoridel. I (133) återges dessa förändringar i Saras text. Framförallt 
gör Sara omformuleringar. I dessa omformuleringar arbetar Sara både 
med textens kohesion och med textens register eller lexikon. Det finns tre 
exempel på omformuleringar som har med kohesion att göra. Det första 
exemplet finns i styckets första mening (Magnetfält bildas från laddningar 
i rörelse → Det är laddningar i rörelse som bildar magnetfält). Det andra 
och tredje exemplet visar hur en redigering kan utlösa en slags kedjeeffekt: 
(Om → Men om […] Men det → Det). Redovisade var för sig ser dessa 
båda omformuleringar ut på följande sätt: (Om jorden är en stor magnet 
→ Men om jorden är en stor magnet) respektive (Men det finns en teori → 
Det finns en teori). Den fjärde redigeringen är ett exempel på en omformu-
lering som har med textens register eller lexikon att göra (Det är inte helt 
klart än → Fortfarande har man inte kommit fram till en helt klar bild 
över).  

 
(133) Loggning av text: redigering, Sara 
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Det är laddningar i rörelse som bildar magnetfält. Magnetfältet bil-
das från laddningar i rörelse. Men oOm jorden är en stor magnet vad 
är det för laddningar i jordens inre som skapar det magnetiska fältet? 
Fortfarande har man inte kommit fram till en helt klar bild över hur 
jordens magnetfält bildas. Det är inte helt klart än hur jordens mag-
netfält bildas. Men dDet finns en teori, dynamoteorin, som menar att 
solens magnetfält med hjälp av jordens rotation separerar laddningar i 
jordens inre. 
 
Nästa gång texten delas med mig, får jag den slutgiltiga texten. Sara har 
då skrivit såväl ”Diskussion” som ”Felkällor” samt gjort fyra mindre re-
digeringar i texten, ett tillägg, en strykning och två rättningar på korrek-
turnivå. 

I skrivandet av laborationsrapportens teoridel har alltså digitala medier 
en viktig funktion för Sara dels som underlag till själva texten, både när 
det gäller innehåll och formulering, dels för att öka förståelsen för de teo-
retiska begrepp som laborationen bygger på. Här använder sig Sara främst 
av Wikipedia men också av olika forum. Dessutom fungerar klassens 
grupp på Facebook som en viktig resurs för att diskutera laborationen och 
ställa frågor om texten. Men digitala medier har också andra funktioner 
för Sara i hennes skrivprocess, framförallt för att ta pauser i skrivandet. I 
filmmaterialet tar Sara flera mindre pauser för att titta igenom vänners 
statusuppdateringar på Facebook och kommentera vissa inlägg. Hon för 
också några chatkonversationer, däribland ett längre samtal med en av 
klasskamraterna. Dessa korta pauser flätas in i skrivprocessen. I (134), 
som är hämtat från mina beskrivningar av videomaterialet, ser man hur 
Sara på en minut växlar mellan olika digitala medier och texten som hon 
skriver. 

 
(134) Exempel från videomaterialet 

Film 4 

8.00 Sara tittar på Wikipedias sida om Jordens magnetfält.  

8.08 Sara markerar en bild på sidan, kopierar och klistrar in den i sin text 

8.32 Sara ser ut att läsa på sidan om Jordens magnetfält 

8.48 Sara går till sin text, via Facebook 

8.59 Sara skriver i sin text 
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Strax före ovanstående exempel har Sara varit inne på samma sida på 
Wikipedia och funderat över att kopiera den figur som hon senare väljer. 
Därefter har hon dels snabbt klickat förbi Facebook och varit inne på 
Spotify för att välja en ny låt. Precis innan Sara går in på Wikipedias sida 
om Jordens magnetfält hör man henne fråga sig själv: ”Vad var det nu jag 
skulle göra?” När Sara sedan ser Wikisidan på datorn, säger hon: ”Just 
det ja” och markerar bilden. Att Sara i sin skrivprocess snabbt växlar mel-
lan aktiviteten hantera laborationsrapport och kontrollera uppdateringar 
på Facebook eller välja nya låtar på Spotify är ett återkommande mönster. 
Tidigare forskning har också visat att elever inte har problem med att 
exempelvis skifta mellan ett skolskrivande och ett fritidsskrivande (se t.ex. 
Bellander 2010). Samtidigt kan man förstås fråga sig om Saras skrivpro-
cess främjas av dessa små mikropauser, som framförallt valet av nya låtar 
på Spotify genererar. Även om Sara, som många andra, gärna vill ha mu-
sik på i bakgrunden under ett skrivpass innebär detta val att hon går in på 
Spotify för att byta låt eller ändra volymen 36 gånger under de dryga tre 
timmar som videofilmats. Sara konstaterar också i (135) att det framför-
allt är just skolarbete vid datorn som möjliggör pauser av det här slaget. 
Dessutom anser Sara att mängden pauser styrs av hur mycket tid hon har 
till förfogande för en viss skoluppgift. 

 
(135) Intervju med Sara 

Sara: Och det som jag säger, det är bara saker som jag gör på datorn, som 
jag tar såna här pauser. Sitter jag och räknar liksom… 

I: Mm 

Sara: … då gör ju inte jag det 

I: Nej 

Sara: Då skulle jag kunna sitta hur länge som helst 

[…] 

Sara: Men vad heter det, hm, det beror lite också på hur mycket tid jag har 

I: Mm 

Sara: Är det så att det är väldigt stressigt och att nånting måste in, alltså 
imorgon eller om jag har några dagar kvar och det är nåt viktigt, så brukar 
jag verkligen sitta intensivt och, och inte ha på TV:n till exempel eller sitta i 
vard… för då, ja, jag blir distraherad av saker som finns runt omkring och 
sånt där 
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7.3.2 Sara skriver en realistisk eller naturalistisk text 
För att skriva en realistisk eller naturalistisk text så bra som möjligt menar 
Sara att det handlar om att komma på en bra idé för sin text. Denna åsikt, 
som Sara ger uttryck för i (136), delar hon med övriga elever (jfr 6.2.2). 
 

(136) Intervju med Sara 

 I: Vad hjälper när man ska skriva den här texten i svenska då? 

Sara: Vad som hjälper? 

I: Ja 

Sara: Läsa uppgiften, som man har fått, hm, och utifrån det, hm… få, få en 
idé hur man ska göra  

Hon kontrasterar också de båda skrivuppgifterna i studien och menar att 
skrivandet av laborationsrapporten mer flyter på, eftersom hon redan har 
tillgång till innehållet, medan hon själv måste bidra med en större del av 
innehållet när hon skriver sin realistiska eller naturalistiska text. Förutom 
innehållet måste hon som skribent av den realistiska eller naturalistiska 
texten även ta ansvar för textens disposition och språk, ”allting är liksom 
du som skriver”, säger Sara med emfas. 

Samtidigt, vilket Sara framhåller i (137), föredrar hon skrivandet i 
svenska framför skrivandet i andra ämnen. I det egna ansvaret för texten 
finns också en möjlighet till kreativitet och frihet i skrivandet. 

 
(137) Intervju med Sara 

Sara: Hm, jag tycker om att skriva, speciellt, hm, svenska-texter och sånt 
där, där jag får komma… där jag själv får bestämma hur jag ska skriva, hur 
min text ska vara 

I: Mm 

Sara: Och… ja, det tycker jag om 

I: Ja 

Sara: Inget sånt där bestämt att: det här ska du skriva om. Jag föredrar 
hellre att man får, hm, man får vara lite fri i sitt skrivande 

I intervjun samtalar vi även om skrivandet i andra ämnen och Sara konsta-
terar i (138) att det finns en likhet mellan skrivandet inom svenskämnets 
ram och skrivandet i mer samhällsorienterande ämnen som kan beskrivas 
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som en norm om ett personligt förhållningssätt till det man skriver om. 
Enligt Sara är det också något lärarna efterfrågar. 

 
(138) Intervju med Sara 

Sara: … i väldigt många fall, då bru…, då kan man även i den texten [tex-
ten i ett samhällsorienterande ämne] relatera till sig själv, alltså så här att 
man kommer med lite personliga saker, och sånt där 

I: Mm 

Sara: Hm, och den delen tycker jag om, och det är ju oftast det som läraren 
vill ha ibland och så där  

Bortsett från att hon själv är en resurs för – och också förväntas finnas i – 
 texten nämner Sara en diskussion med en klasskamrat, instruktionen och 
samhället eller vardagen som resurser: ”Hm, och sätta sig liksom i varda-
gen; det brukar hjälpa.” 
I närstudien av hur Sara hanterar den realistiska eller naturalistiska texten 
är jag hänvisad till Saras beskrivningar av skrivprocessen och till textens 
framväxt på Google Drive. På grund av tekniska problem med det min-
neskort Sara fått vid inspelningstillfället kunde hon inte göra några video-
inspelningar av sitt arbete med denna text. Istället ombads Sara att foto-
grafera sin process. När vi, i samband med intervjun tillsammans ser på de 
foton Sara tagit av skrivprocessen ger Sara i (139) uttryck för förvåning. 
På bilderna har Sara fotat av skärmen vid olika tillfällen. Bilderna visar en 
TV-serie, ett klipp från Youtube, en musiksajt och en resesajt. 

 
(139) Intervju med Sara 

I: Är det nånting, när du såg dom här bilderna, var det nånting som du, har 
du… , hm… men varför visade jag inte det här istället? Varför tog jag inget 
kort på det? 

[…] 

Sara: Hm… Nää… Men jag, jag, jag blir lite så här: Varför tog inte jag kort 
på texten? 

Även om fotona inte alls visar några av de resurser Sara tar i bruk i sitt 
skrivande eller överhuvudtaget tycks ha med själva texten att göra menar 
jag att fotona ändå har betydelse för att illustrera just hennes skrivprocess, 
men även skrivprocesser generellt. Fotona bidrar, som jag ser det, främst 
på två sätt till denna beskrivning. Dels visar bilderna att en skrivprocess 
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också innehåller pauser och att Sara i någon mening också tillmäter dessa 
pauser ett visst värde, dels visar bilderna hur datorn som redskap för skri-
vandet också kan påverka pausernas innehåll. Att Sara väljer ”digitala” 
pauser tror jag inte är unikt för hennes skrivande. Även vid skrivandet av 
laborationsrapporten valde Sara ”digitala” pauser.  

I arbetet med den här specifika texten berättar Sara att hon hade svårt 
att formulera ett ämne, eller brist på fantasi som Sara själv säger. I den 
ändringshistorik som Google registrerar för texten kan man följa hur Sa-
ras process att finna sitt ämne konkret tar sig uttryck. Det ämne Sara till 
sist finner för sin text handlar om utseendefixering och konsumtionsstress. 
Idén berättar Sara i (140) att hon hämtat från det omgivande samhället.  

 
(140) Intervju med Sara 

I: Hur kom du på den idén då? 

Sara: Hm, jag, jag tycker… jag kom på den idén för att, hm, ja, jag tänkte 
på: det här finns ju runt omkring oss hela tiden. Det här med det ideala ut-
seendet, hur man ska se ut, det ena och det andra 

Jag har valt ut fem textversioner från Googles ändringshistorik som kom-
mer i kronologisk tidsföljd. I (141) kan man se hur Saras arbete inleds 
med att hon gör tre olika dispositioner. Grundidén om shoppinghysteri 
och utseendefixering, som Sara berättar om i intervjun, finns inte med från 
början utan kommer in i Saras andra förslag till disposition. I detta förslag 
handlar berättelsen om två tjejer som ska ut och shoppa och i disposition-
en anläggs ett miljö- och rättviseperspektiv på västvärldens sätt att kon-
sumera. Därefter kommer utseendefixeringen in som ett bärande tema. 
Den tänkta berättelsen får nu en istället för två huvudpersoner. Efter en 
tredje disposition börjar Sara skriva mer löpande text. Tidigare har hon 
skrivit enstaka stycken som hon strukit. Temat utvecklas sedan ytterligare 
i två steg, men här görs ingen ny disposition, utan dessa val sker senare 
när själva formuleringsfasen pågått en tid. Istället för att kontrastera 
shoppingmönster med miljöproblem, kontrasteras huvudpersonens val att 
ägna all energi och tid på sitt utseende med valet att försöka förändra 
samhället. Här lyfter Sara in ett exempel från den arabiska våren och en 
ung flickas kamp för demokratiska rättigheter. Även detta tema försvinner 
när Sara till sist efter en diskussion med en klasskamrat väljer att låta be-
rättelsen sluta med att den unga kvinnan tar livet av sig till följd av att 
hennes konsumtionsbehov drivit henne i en skuldfälla.  
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(141) Loggning av text: planering, Sara 
 
 

• En person, blir misshandlad 
• har en styvpapp 
• Biologiska pappan är död 
• mamman levermed honom för pengaras skull 
• plats....vet ej får bli som det blir 

 
 

• Två tjejer, vänner, ungdomar 
• ute och shoppar 
• studiebidraget kommer, då börjar rean 
• en av de är medveten om hur mycket tillverkningen av varor på-

verkar de som arbetar där och miljön runt fabriken samt de som 
packar upp varorna i butikerna påverkas av gifter (syftar på in-
dien) som används för att skydda varorna mot mögel och skade-
insekter. 

 
• en tjej  
• ute och shoppar 
• studiebidraget kommer, då börjar rean 
• hur mycket tillverkningen av varor påverkar de som arbetar där 

och miljön runt fabriken samt de som packar upp varorna i buti-
kerna påverkas av gift 

• utseendefixering, oftast unga som dabbas. manipulerar genom 
bilder och erbjudanden. 

• samhället tillös expluatering av ungas osäkerhet och identitets-
sökande 

 
jag är ett offer för den skickliga marknadsföringen och spelar med trots 
att jag vet att man blir manipulerad.  
 
en morgon lyssnade jag på nyheterna och reportaget handlade om en 
modig tjej inom den arabiska våren som hade tagit initiaiv och skapat 
kontakt mellan de grupperna so ville ha en förändring. Hon lyckades 
skapa mellan de och fick stor betydelse för oppositionen  
 
Då tänkte jag kan hon förändra sitt lands politik då måste jag väl kunna 
ändra våra konsumtionsmönster genom att vi ungdomar stöttar varandra 
på Facebook. ska vi gå med på att de manipulerar oss. Nej! 
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Det här är enda sättet att komma bort från allt. Allt! Bort från både ränta 
och valet om vilken färg jag ska ha på läppstiftet. Nu är det inte långt 
kvar. Om några sekunder är jag helt fri från både skulder och samhälls-
ideal. 
 
I (142) berättar Sara också om hur hon bytte ämne flera gånger och om 
hur tiden till sist blev en faktor som styrde de val hon gjorde i sitt textar-
bete. 

 
(142) Intervju med Sara 

Sara: Och jag vet inte, jag bytte ämne hur många gånger som helst 

[…] 

I: Hur, hur bestämde du dig sen då, för, hm, vilken text det var du skulle 
skriva? När visste du att det kändes rätt? 

Sara: När jag visste att den skull… Jag hade väldigt kort tid och det skulle 
in snart liksom [gemensamt skratt]. Då var jag tvungen att bestämma mig 
för nånting 

Brist på tid och fantasi, tillsammans med det faktum att upplösningen av 
historien formulerades så sent påverkade, framhåller Sara i (143), hennes 
textbygge negativt.  

 
(143) Intervju med Sara 

Sara: Men jag tror jag, jag, jag borde ha kommit på den idén tidigare, så 
jag kunde finslipa texten och göra den lite mer annorlunda, för det hade 
kunnat gå. Men jag hade inte tiden till det  

I: Nej 

Sara: [Annars var det en bra text, tycker jag 

I:    [Och annorlunda, då tänker du att du hade på nåt sätt gjort… disposit-
ion annorlunda eller språket annorlunda… 

Sara: Jag, jag menar mer att, att man liksom redan tidigare hade kunnat, 
hm, som läsare se att det här: hon tar sms-lån och sånt där, för det kom 
väldigt plötsligt i slutet och det… Jag tror att det blev väldigt hackigt för en 
läsare, när dom läser det. Och jag tror det var det jag förlorade, hm, på lite 

Åter lyfter Sara fram den tänkte läsaren, som inte nödvändigt förstås som 
läraren: ”Jag tror det blev väldigt hackigt för en läsare, när dom läser 
det.” 
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I jämförelse med Kerstin och Paula skriver Sara i betydligt fler och kor-
tare sjok i början av sin skrivprocess. Ett mått som kan illustrera detta är 
de versioner Google sparar av elevernas texter. De första 60 minuterna av 
textarbetet fördelar Sara på tio skrivtillfällen, Paula på fyra skrivtillfällen 
och Kerstin på ett skrivtillfälle. Under dessa tio skrivtillfällen prövar Sara 
olika teman för sin text, vilket jag nämnt ovan.  

I det fortsatta arbetet med texten blir Saras skrivpass längre. De föl-
jande dagarna skriver Sara vid två tillfällen, 33 minuter respektive 70 mi-
nuter. 

Efter samtalet med klasskamraten, där Sara får ett uppslag till hur hon 
kan avsluta sin text, skriver hon sedan färdigt texten i skolan. 

När Sara skriver sin realistiska eller naturalistiska text framträder 
samma mönster som för övriga texter i närstudien. I huvudsak skriver 
man i ett stycke åt gången och texten redigeras i olika omfattning redan 
när man skriver. I Saras redigeringsarbete förekommer exempel på samt-
liga kategorier, men det är kategorin rättningar som dominerar. Av totalt 
107 redigeringar utgörs 70 av rättningar. Med en reservation för uttryck-
ets pejorativa klang skulle man kunna beskriva Saras textarbete med det 
engelska uttrycket quick and dirty. I arbetet med den realistiska eller natu-
ralistiska texten tycks själva formuleringarna tränga sig på och språkrik-
tigheten underordnas. Detta illustreras i (144) som är hämtat från änd-
ringshistoriken i Google Drive. För att underlätta läsningen återger jag 
även meningen, som den ser ut före och efter redigeringen.  

 
(144) Loggning av text: formulering och redigering, Sara 

 
könsroler oc kroppsideale påverkross utn at vi är  medvena om 
det.  
 
Kkönsroller och kroppsideal e påverkar oss utan n att  vi  vi 
är  medvetna om det.  
 
Könsroller och kroppsideal påverkar oss utan att vi är medvetna 
om det. 
 
I (144) görs nio rättningar, om man räknar med att Sara också sätter stor 
bokstav på första ordet: (könsroler → Könsroller, oc → och, kroppsideale 
→ kroppsideal, påverkr → påverkar, utn → utan, at → att och medvena 
→ medvetna). Dessa rättningar kan inte förklaras av en osäkerhet om 



172  ANN-CHRISTIN RANDAHLStrategiska skribenter 
 

stavningsnorm, utan är snarare ett uttryck för Saras sätt att hantera denna 
skrivuppgift. 

Sannolikt kan man även se fördelningen mellan typ 1-redigeringar och 
typ 2-redigeringar som en följd av detta. I Saras skrivprocess är andelen 
redigeringar som görs under formuleringsfasen, så kallade typ 1-
redigeringar, endast 21 till antalet medan antalet typ 2-redigeringar är 86 
stycken. De siffrorna kan exempelvis jämföras med Kerstins där förhål-
landet snarast är det motsatta. Hon gör de flesta av sina redigeringar i 
själva formuleringsfasen. Av totalt 109 redigeringar gör Kerstin 72 stycken 
typ 1-redigeringar och 37 stycken typ 2-redigeringar. 

Om en stor dominans av en specifik redigeringskategori påverkar anta-
let exempel på övriga kategorier kan jag inte avgöra med mitt begränsade 
urval. Däremot kan jag konstatera att det för just denna text ser så ut. 
Saras redigeringsarbete domineras av rättningar. Däremot är exempelvis 
antalet omformuleringar relativt få, totalt 13 stycken. De omformuleringar 
Sara gör i sin text handlar framförallt om textens lexikon, där precisering-
ar av uttryck är en återkommande strategi: (bilder → reklambilder, konto 
→ lönekonto och reklam → reklaminslag). Även omformuleringar som 
snarare påverkar register förekommer. I (145) ersätts ”hastiga val” av 
”snabba och dåligt genomtänkta val”. 

 
(145) Loggning av text: redigering, Sara 

 
Ögonen som luras av priserna leder till snabba och dåligt ge-
nomtänkta hastiga val 
 
Man skulle även kunna argumentera för att ovanstående redigering egent-
ligen består av två kategorier, en omformulering och ett tillägg, där om-
formuleringen i så fall är (hastiga → snabba) och resten av frasen är ett 
tillägg. 

I slutet av skrivprocessen tar Sara ytterligare en resurs i bruk som delvis 
kan kopplas till ett redigeringsarbete – högläsning av texten. I (146) berät-
tar Sara att hon i regel läser alla sina texter högt för att upptäcka fel. När 
hon hör hur meningarna låter menar Sara att hon kan avgöra om de pas-
sar in i sammanhanget.  

 
(146) Intervju med Sara 

Sara: Jo, jag tror att jag brukar prata med mig själv, och sånt där 
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I: Mm 

Sara: Mm. Ja, jag tror jag gör det. Och jag tror det beror på att, hm, man 
upptäcker oftast felen man har i texter när man läser det högt, än när man 
läser det tyst liksom, skummar igenom och sånt där. Och jag tror jag bru-
kar göra det när jag skriver meningar, att jag säger det högt… 

I: Ja… 

Sara: … för att själv få höra hur det låter 

[…] 

Sara: Hm, för att själv få höra hur meningarna låter och om dom verkligen 
passar där, och så där 

I: Mm 

Sara: Det brukar jag, det vet jag att jag gör 

I: Mm. Oavsett ämne? (ohörbart) 

Sara: Ja 

På grund av att det saknas videoinspelningar för denna skrivuppgift har 
jag i stort sett fått avstå från att undersöka hur andra texter remedieras i 
Saras realistiska eller naturalistiska text. I detta avsnitt nämns enbart sam-
talet med en klasskamrat som Sara refererar i intervjun. Möjligen kan man 
se temat med ond, bråd död som en form av remediering dels av de texter 
som lästs i undervisningen, dels av Cillas instruktion, där Sara i (147) 
säger sig realisera lärarens uppmaning att överdriva genom att låta hu-
vudpersonen i texten begå självmord. 

 
(147) Intervju med Sara 

Sara: Så skulle det ju vara lite överdrivet också. Då fick jag in det här med 
sms-lån och sådär 

I: Mm 

Sara: Och att hon begick självmord sen, det var ju väldigt överdrivet, men 
det kan, det finns ju folk som gör det liksom, men… 

7.4 Den givna och fria textstrukturens påverkan på skrivproces-
sen 
Att skriva en laborationsrapport i fysik innebär att man som skribent in-
ordnar sig i en på förhand given struktur. Denna struktur kan betraktas 
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som en resurs i skrivprocessen genom att den kan förkorta en planerings- 
eller inspirationsfas och avlasta skribenten en del av ansvaret för textens 
disposition. Det är någonting alla tre är överens om. Kerstin tycker att det 
kan vara ganska skönt att skriva som hon säger någonting torrt som man 
vet vad det är. ”Så då är det liksom inte några frågetecken.” Paula ut-
trycker liknande tankar: ”Det är ju väldigt mycket som går på rutin nu 
[…] alltså man vet från början vad det är man ska skriva.” Även Sara 
beskriver arbetet med laborationsrapporten i sådana termer: ”Då behöver 
man inte sitta och tänka lika mycket som andra arbeten, liksom på hur 
man ska skriva, hur man ska liksom bygga upp texten och sådär, utan det 
är mer att man har informationen och då bara skriver man.”  

Samtidigt som den givna textstrukturen har sina fördelar säger sig alla 
tre föredra ett friare skrivande. Sara vill helst bestämma själv, även om det 
är mer krävande, Kerstin tycker att det är roligare att skriva när hon har 
lite mer utrymme för egna reflektioner och Paula vill helst skriva texter 
där hon utmanas i sina tankar och där åsikter formuleras och bryts.  

Den givna textstrukturen i laborationsrapporten och den friare text-
strukturen i den realistiska eller naturalistiska text Paula och Sara skriver 
inom svenskämnets ram påverkar i hög grad såväl skrivprocessen som den 
färdiga textens disposition. 

I ett försök till en schematisk beskrivning över den tidsföljd, i vilken 
olika stycken i texten skrivs och hur den slutgiltiga texten är disponerad 
framträder följande bild över Kerstins laborationsrapport i fysik. Rubri-
kerna ”Syfte”, ”Bakgrund”, ”Materiel” och så vidare är den givna struk-
tur eleverna har fått för sin laborationsrapport och som finns på skolans 
hemsida. A–E är den ordning i vilken styckena skrivs: 

 
D = Syfte 
C = Bakgrund 
B = Materiel 
A = Metod och beräkningar 
E = Resultat 
E = Diskussion 
E = Felkällor 
 
Kerstin börjar alltså med att skriva ”Metod och beräkningar”. Därefter 
skriver hon ”Materiel” och så vidare. De tre delar som fått bokstaven E 
har hennes labbkompis skrivit och de klistras in samtidigt i dokumentet, 
efter att Kerstin skrivit sina delar. Att Kerstin väljer att börja med ”Metod 
och beräkningar” stämmer väl överens med den beskrivning övriga elever i 
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studien ger över hur skrivprocessen för en laborationsrapport ser ut (se 
6.2.2), där delar som betraktas som enklare skrivs först. 

De realistiska eller naturalistiska texter som Paula och Sara skriver i 
svenska har inga fasta rubriker, men man kan identifiera textens första 
stycke som en inledning och textens sista stycke som en avslutning. Därför 
har jag här gett dem en sådan benämning. Följande schematiska beskriv-
ning illustrerar Paulas essä: 
 
A = Inledning 
H 
I 
E1 
E2 
G = Avslutning 
 
Paulas slutgiltiga text består alltså av sex grafiskt åtskilda stycken. Först 
skriver Paula det stycke som så småningom också blir textens inledning. 
Därefter skrivs stycke B, C och D. Dessa stycken stryker Paula från sin 
text. De utgörs av de mer berättande delarna (se 7.2.2). Stycke E delar 
Paula så småningom upp i två. Stycke F raderas ganska omgående och 
därefter skrivs stycke G, H och I.  

Saras text har formen av en novell. Även hennes skrivprocess känne-
tecknas av stycken som delas, inte bara en gång utan två och stycken som 
skrivs men raderas och som därmed saknas i den färdiga texten. Även i 
denna beskrivning har första och sista stycket fått beteckningen ”Inled-
ning” respektive ”Avslutning” och varje bokstav markerar ett eget grafiskt 
åtskilt stycke: 

 
F = Inledning 
C  
A1 
A2(1) 
A2(2) 
B1 
B2 
D 
E 
J 
G 
J 
J = Avslutning 
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Saras slutgiltiga text består alltså av tretton grafiskt åtskilda stycken. 
Stycke A delas först i två stycken – A1 och A2. Det senare delas så små-
ningom i sin tur upp i två nya stycken – A2(1) och A2(2). Det skrivs två 
stycken som Sara så småningom raderar, H och I, när hon efter hand ut-
vecklar och delvis förändrar novellens tema. Tre stycken har fått beteck-
ningen J. Sara har skrivit dessa avslutande stycken i skolan och klistrar in 
dem vid samma tillfälle i texten; jag kan alltså inte se i vilken ordning just 
dessa tre stycken skrivs. 

Det märks en tydlig skillnad i såväl skrivprocess som färdig text mellan 
den givna strukturen i en laborationsrapport och den fria strukturen i 
essän och novellen. De stycken som skrivs finns också med i den slutgiltiga 
textversionen av laborationsrapporten, så är det inte i de andra båda tex-
terna. Den uppdelning som sker av enskilda stycken och som medför att 
nya enheter i textens disposition och innehåll byggs upp förekommer inte i 
laborationsrapporten. Jag menar att dessa skillnader har att göra med en 
given eller en fri textstruktur, som också hämtar sin näring ur en ämnes-
kultur (jfr 6.3). Ett sätt att söka stöd för detta påstående finner jag i den 
skrivuppgift Kerstin hanterar inom svenskämnets ram. Den har en given 
struktur, där Kerstin ska besvara fyra olika frågor i en slags litterär analys 
av Kafkas Förvandlingen. Kerstin ger sin text rubriken hemtenta. Frågorna 
som finns i den instruktion Kerstin får av sin lärare har numrerats 1-4. 
Den schematiska strukturen för Kerstins hemtenta om Kafkas Förvand-
lingen ser ut på följande sätt: 

 
B1 
A1 
A2 
D 
B2 
C 
 
En likhet mellan laborationsrapporten och denna text är att samtliga delar 
som skrivs också finns med i den slutgiltiga textversionen (A, B, C och D). 
Det finns också likheter med de andra båda texterna som skrivs inom 
svenskämnets ram, där stycken delas upp och bildar nya enheter (A1 och 
A2 respektive B1 och B2).  

Med skrivuppgiftens tydligt givna textstruktur torde man ha kunnat 
förvänta sig en schematisk struktur med fyra stycken som korrespondera-
de med de fyra frågor som ställs i instruktionen. Det finns också ett skede i 
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skrivprocessen där texten ser precis så ut, cirka en timma in i skrivandet, 
men när texten är färdig kommer styckena B1, A1, A2 och D att korre-
spondera med fråga 1 och 2; Kerstin väljer mot slutet av skrivandet att 
baka ihop dessa frågor. Stycke B2 motsvarar fråga 3 och stycke C fråga 4. 

7.5 Sammanfattning 
De strategier Kerstin, Paula och Sara har för att hantera de utmaningar de 
möter i skrivandet är såväl ämnesanknutna som individuella.  

Att skrivprocesser är ämnesanknutna visar sig framförallt på en slags 
strukturell nivå. Skrivandet av en laborationsrapport bryts ner i delar som 
hanteras som separata enheter medan skrivandet av en text inom svensk-
ämnets ram i större utsträckning fokuserar hela texten. Det ser man inte 
minst på hur stycken utvecklas vid flera tillfällen, hur de delas och till och 
med stryks under skrivandets gång. Omdisponeringar av text är mycket 
ovanligt i laborationsrapporterna i fysik och strykningar av längre textsjok 
förekommer inte alls.  

Det finns ett begrepp som på olika sätt återkommer i beskrivningen och 
hanteringen av laborationsrapporten i fysik men inte om texterna som 
skrivs inom svenskämnets ram, och det är förståelse. Utifrån ett writing to 
learn-perspektiv är skrivande en kunskapsutvecklande process, och det är 
så jag tolkar Paulas yttrande: ”man förstår ju sen bättre”. Men i elevernas 
skrivprocesser tycks förståelse också närmast vara en förutsättning för att 
skriva en laborationsrapport. Paula säger: ”Men alltså, till slut måste man 
förstå det, för att skriva en bra laborationsrapport.” Kerstin uttrycker sig 
på liknande sätt och menar att man för att kunna diskutera sina resultat 
måste ha en förståelse för ämnet som går utanför det man konkret utfört i 
laborationen.  

För att erövra den förståelse som krävs har de tre eleverna olika strate-
gier. Sara lyfter fram deltagandet i laborationen, Paula betydelsen av att 
ha någon att diskutera med och Kerstin att läsa om fenomenet flera 
gånger. I Kerstins och Paulas skrivprocesser tar sig arbetet med förståelse 
konkret uttryck i de listor som de konstruerar inledningsvis och som föru-
tom en planering också innehåller frågor som de söker svar på inför skri-
vandet. 

I svenskämnets skrivande är det istället det individuella som framhålls, 
där det personliga engagemanget, det personliga uttrycket och ansvaret för 
att forma en idé för den egna texten är viktigt; ”allting är liksom du som 
skriver”, säger Sara med eftertryck (min understrykning). 
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Det finns också i bruket av resurser likheter som är ämnesanknutna. 
Till exempel har labb-PM och läroboken i fysik stor betydelse för att 
skriva en laborationsrapport både för Kerstin, Paula och Sara. Man ser 
spår av dessa resurser i elevernas laborationsrapporter.  
     I bruket av resurser framträder också de individuella skrivprocesserna.  
För Paula är hennes pappa en viktig resurs i olika skeden av skrivprocessen. 
Med honom diskuterar Paula såväl textens struktur, som dess innehåll och 
språkliga gestaltning. I Saras skrivprocess används digitala medier i hög 
utsträckning. På olika Internetsidor får hon hjälp med såväl innehållsgene-
rering som formulering. Diskussioner av texten för Sara bland annat med 
klasskompisar på Facebook. I Kerstins skrivprocess finns ingen lika tydlig 
återkommande resurs. Möjligen kan man se hennes generellt höga skriv-
kompetens som en resurs som hon kan föra mellan olika skrivkontexter 
(jfr G-faktor, Evensen 2006). Kerstin berättar också hur hon själv ofta blir 
en resurs i klasskompisars skrivande. ”Och det behöver inte vara, bara 
vara texter, utan det kan vara nån matteuppgift och så också.”  

Att skrivprocesser är individuella visar sig i mitt material också i elever-
nas redigeringsarbete. Framförallt finns en tydlig skillnad mellan Kerstin 
och Sara, där Kerstin i huvudsak redigerar sin text parallellt med att den 
formuleras medan Sara i huvudsak redigerar sin text i ett senare skede av 
skrivprocessen. Med avhandlingens terminologi är Kerstin en ”typ 1-
redigerare” och Sara en ”typ 2-redigerare”. För Paula finns inget lika tyd-
ligt mönster i detta avseende.  

Det går också att se skillnader mellan vad de tre eleverna redigerar i 
sina texter. I analysen har jag delat in de olika redigeringar som Kerstin, 
Paula och Sara gör i fem olika kategorier. Eleverna använder samtliga 
kategorier för att redigera sina texter, vilket jag har tolkat som ett utslag 
för språklig kompetens. Jag har också lyft fram några enskilda iakttagel-
ser, till exempel att var tredje redigering som Paula gör av texten i svenska 
är en strykning och att Sara i motsvarande text gör många rättningar. Det 
är framförallt i arbetet med texterna i svenska som individuella skillnader 
framträder. En sammanställning över elevernas redigeringar utifrån redi-
geringskategorier visas i tabell 1. 

Tabell 1. Redigeringar svenska 

Redigeringskategori Kerstin Paula Sara 
Tillägg 34 21 12
Strykning 13 35 8 
Omformulering 49 31 13 
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Omdisponering 1 0 4 
Rättning 12 25 70 
Totalt antal 109 112 107 

 
I princip gör eleverna lika många redigeringar, men Kerstin gör relativt få 
rättningar och relativt många omformuleringar, medan mönstret är det 
omvända för Sara. Förutom många strykningar gör Paula även många 
omformuleringar. Hon är den av eleverna som bäst stämmer överens med 
den grupp avancerade unga skribenter som deltog i Faigleys och Wittes 
(1981) studie och som redigerade på flera olika nivåer av texten – såväl på 
textens yta, rättningar, som på textens meningsnivå – och som hade lik-
heter både med unga oerfarna skribenter och med vuxna erfarna skriben-
ter. Om något av redigeringsmönstren ska framhållas som mer avancerat 
än det andra i relation till Faigleys och Wittes studie är det Kerstins som 
påminner mest om gruppen vuxna erfarna skribenters redigeringsmönster. 

Tidigare forskning har visat att skickliga skribenter har en förmåga att 
röra sig mellan ett lokalt och ett globalt textfokus. I Kerstins, Paulas och 
Saras skrivprocesser visar det sig, förutom i redigeringsarbetet, kanske 
tydligast i de återkommande dispositioner de gör för texten. Disposition-
erna används globalt både för textens struktur och som ett utvärderingsin-
strument och lokalt för formuleringen av det aktuella stycket.  

Att skrivprocesser är rekursiva manifesteras på flera sätt. Planering är 
en återkommande aktivitet i elevernas skrivprocesser. I Kerstins arbete 
med hemtentan görs exempelvis inte mindre än fyra dispositioner som 
dessutom utvecklas och därmed aktualiseras åtminstone lika många 
gånger ytterligare. Även innehållsgenerering är en återkommande aktivitet. 
I Saras arbete med den realistiska eller naturalistiska texten sker till exem-
pel genom hela skrivprocessen förändringar av temat på vad Faigley och 
Witte (1981) benämner som textens makronivå, där varje försök att sam-
manfatta texten alltså skiljer sig åt innehållsligt från föregående. Att inne-
hållsgenerering och formulering dessutom kan vara närmast parallella 
aktiviteter ser man kanske tydligast i fysikämnets skrivande, där elevernas 
texter växer fram parallellt med att de läser i labb-PM, i läroboken eller på 
en Internetsida.  

 

  



180  ANN-CHRISTIN RANDAHLStrategiska skribenter 
 

8. Kontextuella resurser - potentiell användning 
och reellt bruk 
En skrivprocess formas i hög grad av de kontextuella resurser som tas i 
bruk. Min tredje forskningsfråga handlar om det, inte minst vad olika 
resurser möjliggör i skrivprocessen, och är fokus för detta sista resultatka-
pitel. 

Föregående resultatkapitel har visat att bruket av resurser kan skilja sig 
åt mellan individer men också ha likheter. I detta kapitel är det likheterna 
i bruket av resurser som jag fokuserar. Här utgår jag från listor över resur-
ser som eleverna rapporterar att de använder för att lösa de olika skriv-
uppgifterna. För min analys väljer jag ut de resurser som eleverna beskri-
ver som mest centrala. 

Dels analyserar jag hur dessa resurser remedieras i elevernas texter, dels 
söker jag beskrivningar i bildberättelser och intervjuer samt belägg från 
videoinspelningar av hur resurserna relevantgörs i skrivprocessen. Genom 
denna analys kan jag visa hur de olika resurserna används för innehållsge-
nerering, planering, formulering och redigering. 

Kapitlet avslutas med en sammanställning över resultaten i tre tabeller. 
Här sker också en fördjupning av resultaten, som avslutas med ett reso-
nemang om huruvida de kontextuella resurser som eleverna tar i bruk kan 
betraktas som skolinterna eller skolexterna, samt vad de skolinterna resur-
serna erbjuder eleverna i skrivprocessen. 

8.1 Överblick över resurser 
I samband med att eleverna gör sina bildberättelser ber jag dem även att 
redogöra för vilka resurser de har tagit i bruk för att hantera respektive 
skrivuppgift. Frågan till eleverna formulerades på följande sätt: ”Vad har 
du haft användning av när du skrivit din text? Lista allt du kommer på, 
gärna så att det du bedömer som viktigast kommer först.”  

18 elever har gjort listor över resurser för att skriva en laborationsrap-
port, 19 elever har gjort listor över resurser för att skriva den realistiska 
eller naturalistiska texten och lika många, 19 elever, har gjort listor över 
resurser för att skriva hemtentan om Kafkas Förvandlingen. Antalet resur-
ser som nämns på listorna varierar. I regel skriver eleverna mellan tre och 
fem resurser, men det finns en elev som uppger tolv olika resurser för att 
skriva en laborationsrapport i fysik liksom det finns ett par elever som 
bara skriver en sak. Totalt nämns på listorna 70 resurser för att skriva 
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laborationsrapporten, 54 resurser för att skriva den realistiska eller natu-
ralistiska texten och 68 resurser för att skriva hemtentan om Kafkas För-
vandlingen. De resurser eleverna nämner har kategoriserats. I regel har 
kategoriseringen varit relativt oproblematisk; ”labbinstruktionen”, ”labb-
PM”, ”laborationshänvisningen” och ”laborationsbeskrivningen” katego-
riseras exempelvis alla som instruktion i elevernas utsagor. Däremot har 
två kategoriseringar varit svåra att hantera, men på olika sätt. Utsagor 
som ”egen fantasi”, ”mina tankar”, ”mina kunskaper”, ”erfarenheter och 
känslor” och ”egna tankar och åsikter” har jag valt att kategorisera som 
jag själv, ett uttryck som flera elever använder i sina listor. Kategorin är 
vid men motiveras av att samtliga utsagor är uttryck för kognitiva resur-
ser. Den andra kategorin är digitala medier. I elevernas listor över resurser 
finns både specificerat vissa program som de använder, vissa forum de 
besöker eller bestämda databaser, men lika ofta kan det stå ”datorn” eller 
”Internet”. I de fallen kan man inte avgöra vad som avses. Jag har därför 
valt att kategorisera dessa svar som digitala medier och inbegriper i det 
svaret såväl ordbehandlingsprogram och kalkylprogram, som databaser 
och sociala medier. Nackdelen med att kategorisera allt detta som digitala 
medier är att digitala medier som resurs i jämförelse med andra resurser 
dominerar i elevernas svar på ett inte helt rättvisande sätt. Med reservat-
ion för att alla elever inte gjort en medveten rangordning av resurser i sina 
listor kan man ändå jämföra digitala medier med exempelvis läroboken 
som är en återkommande kategori för alla tre skrivuppgifterna och kon-
statera att digitala medier står på första plats i fyra av listorna medan 
läroboken står överst på 10 av listorna.  

En sammanställning av dessa listor visar på tydliga skillnader mellan de 
tre skrivuppgifterna. För att skriva en laborationsrapport i fysik menar 
eleverna att läroboken, instruktionen, det så kallade labb-PM, och kompi-
sar är viktigast Därefter kommer digitala medier. I elevernas rangordning 
kommer sedan föräldrar och lärare. Därutöver nämner några elever an-
teckningar som en viktig resurs. ”När man skriver en rapport är dina bris-
tande anteckningar dina bästa vänner”, menar en elev. Även formelsam-
lingen, skolans lärplattform och skolans hemsida, där det finns en slags 
handbok för olika texttyper, nämns. Två elever skriver dessutom: ”jag 
själv”. Det är ett ovanligt svar i sammanställningen över vad eleverna 
anser sig ha haft mest nytta av när de skrivit sina laborationsrapporter i 
fysik men det är intressant att kontrastera detta svar med den samman-
ställning som görs av elevernas listor över vad de anser är viktiga resurser 
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för att skriva en realistisk eller naturalistisk text. Här är ”jag själv” det 
vanligaste svaret jämte läroboken i litteraturhistoria och digitala medier. 

Vad som döljer sig bakom ”jag själv” framgår inte alltid av svaren. 
Några elever skriver att det handlar om att ha fantasi, andra om att ge 
uttryck för sina tankar och erfarenheter och ytterligare någon om att an-
vända tidigare erfarenheter av att skriva texter i svenska. Liksom för labo-
rationsrapporten ses digitala medier i vid bemärkelse som en viktig resurs. 
Andra kontextuella resurser som nämns för att skriva en realistisk eller 
naturalistisk text är filmer eleverna sett, musik de hört och böcker de läst. 
Kompisar, föräldrar och lärare förekommer också på dessa listor men är 
ingen resurs eleverna generellt väljer att lyfta fram.  

För att skriva sin hemtenta om Kafkas Förvandlingen nämner eleverna, 
vid sidan av att ha läst kortromanen, läroboken i litteraturhistoria och 
olika sidor på Internet, liksom digitala medier i mer allmän bemärkelse. 
Bland dessa listor förekommer också sådana där resurser ingår som inte 
direkt har med texten att göra. En elev räknar upp följande resurser i fal-
lande ordning: ”läst boken, te+fika, Dator” En annan elev skriver ”Vatten 
och frukt” på sin lista och en tredje ”TV”. Att te och fika eller TV kan 
ingå som en resurs i elevernas listor kan möjligen knytas till tidigare kon-
staterande att det har betydelse för skrivprocessen också hur skrivsituation 
organiseras (se 6.5). 

8.2 Centrala resurser och deras funktion i skrivprocessen 
I följande avsnitt redogör jag för vad olika resurser erbjuder eleverna i 
skilda delar av skrivprocessen. Utgångspunkten är att dessa resurser utgör 
potentiella resurser såväl för innehållsgenerering, som för planering, for-
mulering och redigering. Sju resurser, som framstår som centrala för att 
lösa skrivuppgifterna eleverna får både i fysik och svenska har valts ut.  

8.2.1 Klasskamrater 
I listorna nämns klasskamrater som en av de tre viktigaste resurserna för 
att skriva en laborationsrapport i fysik. Vissa bildberättelser skildrar också 
en skrivprocess som är närmast kollaborativ. I (148) beskriver en elev hur 
hon först diskuterar med sin labbkompis under laborationen. Därefter går 
hon direkt och sätter sig vid en dator och börjar skriva på sin rapport 
samtidigt som hon diskuterar med andra. När hon sedan kommer hem 
och återupptar arbetet med laborationsrapporten kommunicerar hon om 
texten med sina vänner på Facebook. 
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(148) Bildberättelse om laborationsrapport 
 

 
Eftersom eleverna kunde välja om de ville skriva laborationsrapporten 
enskilt eller i par ligger det nära till hands att tänka sig att det framförallt 
är parskrivarna som beskriver hur de diskuterar med kompisar. En sådan 
slutsats kan man emellertid inte dra. Diskussioner med kompisar före-
kommer i de flesta bildberättelser vare sig eleverna väljer att skriva och 
lämna in laborationsrapporten enskilt eller i par. Det förtjänar även påpe-
kas att eleven som gjort bildberättelsen i (148) lämnar in en individuell 
rapport. 

Vad diskussioner med kompisar exakt innebär framgår oftast inte. 
Vissa kommentarer gör dock gällande att det framförallt är uträkningar 
och resultat som jämförs. Men diskussioner förs även såväl om felkällors 
eventuella påverkan på resultatet som om den teori som ligger till grund 
för laborationen. ”Vi diskuterade så båda fattade”, skriver en elev. En 
annan elev har först ritat två böcker, där den ena fått titeln ”Fysik B”, och 
skriver att hon läser in sig mer på teorin. På följande bild finns tre streck-
gubbar där eleven skrivit: ”Höra hur andra har tänkt.”  

De sista båda delarna av laborationsrapporten består av ”Diskussion” 
och ”Felkällor”. Dessa delar menar eleverna är svårast att hantera. I den 
instruktion som finns på skolans hemsida för att skriva en laborationsrap-
port står: ”I diskussionen tolkar du resultatet, drar slutsatser och knyter 
ihop rapporten genom att koppla ihop resultatet med den teorin du skrev i 
bakgrunden.” Exakt vad som avses med att tolka resultat och dra slutsat-
ser tycks inte vara helt självklart för eleverna. Flera väljer att diskutera 
rimligheten i de egna resultaten genom att jämföra med vad andra grupper 
har kommit fram till. I elevernas texter ser man spår av dessa jämförelser 
genom explicita hänvisningar till andra gruppers resultat. Två sådana 
exempel återges i (149) (då vi dels har jämfört med andra laborations-
gruppers resultat och Några grupper hade gjort många mätningar). 
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(149) Elevlösningar av laborationsrapport från två elever: explicita jäm-
förelser 

 

Resultaten känns rimliga då vi dels har jämfört med andra laborations-
gruppers resultat och då vi dels har sökt upp värdet på det jordmagnetiska 
fältets horisontalkomposant. 

Vi i gruppen gjorde inte många mätningar och detta kan ha varit orsaken 
till det resultat vi fick. Några grupper hade gjort många mätningar och det 
är lättare att dra slutsatser då. 

Det kan förstås diskuteras om en explicit jämförelse med andra gruppers 
resultat är i linje med rådande textnorm. 

Medan kompisar alltså kan användas som en resurs under hela proces-
sen tycks föräldrar och lärare snarare tillfrågas när man som elev stöter på 
problem som man inte klarar av att lösa på egen hand eller med hjälp av 
kompisar. 

Elever som resurser i svenskämnets skrivande tycks framförallt bestå i 
att man läser varandras realistiska eller naturalistiska texter. Generellt 
förekommer skildringar av andra elever i ett skede, när texten börjar bli 
färdig. Det finns undantag, där elever beskriver hur de diskuterar skriv-
uppgiften med en kompis innan de börjar skriva eller där elever säger sig 
dela information om ämnet. Det gäller båda skrivuppgifterna. En elev 
tycker att det underlättar skrivandet att ha någon bredvid sig som också 
skriver. Eleven ritar en bild av två personer som sitter framför varsin dator 
och kompletterar bilden med följande kommentar: ”Skriver gärna till-
sammans med någon annan för att inte tappa fokus.” 

Sammantaget blir elever resurser för varandra i skrivprocessen på olika 
sätt beroende på om det är en laborationsrapport de skriver eller om det 
är någon av de båda texterna de hanterar inom svenskämnets ram. För 
den realistiska eller naturalistiska texten tar eleverna hjälp av varandra 
framförallt för redigering, medan eleverna för att skriva en laborations-
rapport framförallt tar hjälp av varandra för innehållsgenerering. Möjligen 
kan man utifrån närstudien av Kerstins skrivprocess anta att elever också 
kan hjälpa varandra med redigering av laborationsrapporten. Det är också 
tydligt att eleverna stöttar varandra i utvecklingen av förståelse för teore-
tiska resonemang kopplade till laborationen. Hur uppbyggnaden av en 
slags förkunskap ska betraktas som del av skrivprocessen kan diskuteras. 
Möjligen kan man se elevernas arbete med att förstå som ett led i inne-
hållsgenereringen. 
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8.2.2 Föräldrar 
Föräldrar betraktas av eleverna i denna avhandling som en självklar om än 
inte för alla möjlig resurs att ta i bruk i skolans skrivande. Det visas av att 
eleverna antingen beskriver hur de tar hjälp av föräldrar eller hur de inte 
kan få hjälp av föräldrar. Den funktion föräldrar fyller som resurser i 
skrivprocessen kan också skilja sig åt. En förälder som vet hur man hante-
rar laborationsrapporter med ett naturvetenskapligt innehåll kan förstås 
fungera som en resurs på ett annat sätt än en förälder som saknar en så-
dan kompetens. I (150) återges två bildberättelser som illustrerar detta. 
Den första eleven har föräldrar som kan hjälpa till så väl med textens in-
nehåll som med dess språk, medan den andra eleven ”bara” kan få hjälp 
med rättstavning. 

 
(150) Bildberättelser om laborationsrapport från två elever  

 

 

 
För en flerspråkig elev kan föräldrarnas andraspråksbakgrund kännas 
otillräcklig som en resurs. En sådan elev beskriver hur hon tar mamman 
till hjälp för respons på innehållet i sin realistiska eller naturalistiska text 
och en kompis till hjälp för korrekturläsning. 
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I analysen av bildberättelserna tycks föräldrar komma in i ett senare 
skede av skrivprocessen, där eleverna inte kommer längre på egen hand. 
Samtidigt visar närstudien av Paulas skrivprocess hur en förälder kan ut-
göra en resurs såväl för innehållsgenerering som för formulering och redi-
gering. Eftersom en av närstudierna specifikt intresserar sig för en elev 
som skriver i dialog med en förälder (se 7.2) görs här ingen ytterligare 
beskrivning av hur en sådan skrivprocess kan gestalta sig.  

Det är dock svårt att inte se en rättviseproblematik när det gäller hur 
föräldrar kan bli resurser i skolskrivandet. Och studiens resultat bekräftar 
vad många konstaterat före mig, att skolan har ett viktigt uppdrag att 
kompensera för elevers skilda förutsättningar.  

8.2.3 Läroboken 
Läroboken är den enda resurs som finns med bland de viktigaste på ele-
vernas listor oavsett skrivuppgift och ämne. Läroboken tycks därmed ha 
en central roll i skolans skrivande. I de tre skrivuppgifterna utnyttjas emel-
lertid läroboken på olika sätt. För laborationsrapporten används lärobo-
ken när eleverna skriver den del som benämns ”Bakgrund”. Här förväntas 
eleverna redogöra för de teoretiska resonemang och begrepp som ligger till 
grund för laborationen. För laborationen om jordens magnetfält består 
lärobokstexten av cirka 20 rader. Med dessa 20 rader som huvudsaklig 
resurs producerar eleverna ett stycke av motsvarande längd. Förutom att 
innehållet remedieras i elevernas laborationsrapporter återanvänds också 
många formuleringar. Den färdiga texten kommer därmed att ligga myck-
et nära ursprungstexten i läroboken. De flesta elever väljer till och med 
samma utgångspunkt som läroboken i sina egna texter. Stycket i lärobo-
ken inleds: ”Jorden uppträder som en stor rund magnet” (Bergström m.fl. 
2005:218). I (151) återges den första meningen i elevernas teoriavsnitt. 

 
(151) Elevlösningar av laborationsrapport från nio elever: remediering 

av läroboken  

Jorden är som en stor rund magnet. 

Vår jord fungerar precis på samma sätt som en stor rund magnet. 

Jorden fungerar som en magnet… 

Jorden förekommer som en stor magnet… 

Det går att se jorden som en rund magnet. 

Vår jord fungerar som en stor magnet. 
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Jorden är som en stor magnet… 

Jordklotet fungerar i princip som en stor magnet… 

Det jordmagnetiska fältet uppträder runt jorden som om jorden skulle vara 
en stor rund magnet. 

Just när det gäller laborationsrapporten om jordens magnetfält kan 
man fundera över lärobokens potential som meningsskapande resurs 
(jfr Nygård Larsson 2011). Texten har en svag textbindning, okänd in-
formation placeras i meningens temafält och referenser till begrepp som 
har nämnts tidigare i läroboken saknar en explicit hänvisning. Dessutom 
innehåller just detta avsnitt ett sakfel som ytterligare skulle kunna försvåra 
läsningen. Lärobokens potential som resurs för elevers meningsskapande 
är inte fokus för denna studie, men följande exempel kan ändå vara ett 
sätt att problematisera hur en strategi med en textnära remediering kan 
påverkas av eventuella brister i ursprungskällans kvalitet. I (152) återges 
först läroboken och därefter elevens text. Såväl den svaga textbindningen 
som läroboken sakfel remedieras i elevens text. Läsningen försvåras dessu-
tom av att läroboken erbjuder två läsningar av den tredje meningen (Mag-
netiska nordpolen flyttar sig med tiden och sammanfaller inte riktigt med 
den geografiska 1. nordpolen eller 2. sydpolen). 

 
(152) Elevlösning av laborationsrapport: remediering av läroboken 

Jorden uppträder som en stor rund magnet. En kompassnål ställer in sig 
med nordändan mot den magnetiska nordpolen. Magnetiska nordpolen 
flyttar sig med tiden och sammanfaller inte riktigt med den geografiska (fig 
29). (Bergström m.fl. 2005:218) 

Jorden är som en stor rund magnet. Den geografiska och den magnetiska 
nordpolen sammanfaller inte helt, vinkeln mellan den geografiska och den 
magnetiska nordpolen kallas missvisning. 

För den naturalistiska eller realistiska texten är lärobokens tänkta funkt-
ion att inspirera eleverna. De kommentarer som finns i elevernas utsagor 
antyder att läroboken främst fungerat som en resurs för att få grepp om en 
stilistisk nivå. Eleverna beskriver det som att de läser på i läroboken för 
att förstå vad som utmärker en realistisk eller naturalistisk text. Därmed 
kan man kanske hävda att läroboken till viss del får betydelse i skrivpro-
cessen för formuleringen av texten. Däremot hämtas inte formuleringar 
från läroboken i litteraturhistoria på samma sätt som eleverna återanvän-
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der formuleringar från läroboken i fysik. Istället har läroboken i elevernas 
beskrivning snarare rollen att skapa en förförståelse inför skrivandet.  

Den andra skrivuppgiften, hemtentan om Kafkas Förvandlingen, har 
vissa likheter med laborationsrapporten i fysik. Båda har en given 
struktur för texten och båda mer eller mindre pekar ut läroboken – eller 
motsvarande källa på Internet – som en nödvändig resurs för att lösa upp-
giften. Det är också relativt enkelt att i elevernas texter se spår av hur 
läroboken remedieras, både i laborationsrapporten och i hemtentan. Det 
finns emellertid en tydlig skillnad. De textnära remedieringar som finns i 
laborationsrapporterna är ytterst få i elevernas hemtentor. Ett sådant ex-
empel finns i (153) där elevens ordval är identiskt med lärobokens i be-
skrivningen av vad som menas med ”kafkastämning”. Först återges texten 
i läroboken, därefter elevens text. 

 
(153) Elevlösning av hemtenta: remediering av läroboken 

Man talar ofta om ”kafkastämning” och menar något mardrömslikt och 
hotfullt… (Jansson 1995:241) 

Den här mardrömslika och hotfulla stämningen är återkommande i hans 
böcker och definieras som ”kafkastämning”. 

Istället för en textnära remediering väljer eleverna att lägga sig relativt 
långt från ursprungskällans formulering. Det är snarare olika faktauppgif-
ter i läroboken som remedieras än formuleringarna i sig. Detta illustreras i 
(154) där tre exempel återges. I det första exemplet remedieras att Kafka 
själv aldrig gav några förklaringar till hur hans texter skulle tolkas, i det 
andra exemplet hur Kafkas verk anses vara allmängiltiga och i det tredje 
exemplet remedieras en beskrivning dels av Kafkas far, dels av relationen 
mellan far och son. För vart och ett av de tre exemplen återges först läro-
bokens formulering därefter elevens text.  

 
(154) Elevlösningar av hemtenta från tre elever: remediering av lärobo-

ken 

Det har sina svårigheter att läsa Kafka, eftersom han aldrig ger några för-
klaringar till de egendomliga ting som sker i hans berättelser. (Jansson 
1995:241) 

… eftersom han själv aldrig sagt vad boken egentligen i stora drag handlar 
[om] och speglar 
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Det mesta hos Kafka är öppet för olika tolkningar. Just därför är han all-
mängiltig – läsare med olika erfarenheter och i skilda tider kan här i sym-
bolisk förklädnad återfinna egna upplevelser. (Jansson 1995:244) 

Kafka skriver även om vanliga teman som berör många, vilket gör att hans 
verk kan läsas av människor i vilken tid och på vilken plats som helst och 
känna igen sig i hans texter.  

Som om inte detta var nog hade han en stark och dominerande far. Denne 
var en dömande och straffande familjepatriark som kastade sin skugga över 
sonen under hela hans liv. (Jansson 1995:240) 

… i litteratur om Kafkas far kan man se hur fadern påverkat Kafka genom 
livet och hur hans dömande och hårda uppfostran av Kafka kom att finnas 
med honom hela livet. 

Många gånger är det inte heller specifika textavsnitt som remedieras i 
elevernas hemtentor. Remedieringen visar sig istället i gemensamma teman 
och återkommande exempel i elevernas texter. I fråga 2 uppmanas elever-
na att välja ett tema att fördjupa sig i: ”Identifiera ett av bokens teman 
och redogör med hjälp av exempel från boken hur detta skildras.” Här 
väljer de allra flesta elever ensamhet och utanförskap som tema. ”Temana 
ensamhet och utanförskap genomsyrar boken redan från de första si-
dorna”, inleder till exempel Kerstin sin text. Jag vill inte frånta eleverna 
sin tolkning men det finns också ett stort stöd för att välja detta tema om 
man granskar lärobokstexten. Redan tidigt i beskrivningen av Kafkas liv 
slår läroboken fast: ”Men som person var han isolerad och det på tre sätt” 
(Jansson 1995:240). Av fråga 1 framgår att Förvandlingen har självbiogra-
fiska drag, varför en koppling från Kafka till Gregor kan ligga nära till 
hands för eleverna att göra. Lite längre fram i läroboken under ett avsnitt 
om Förvandlingen får man som läsare följande förklaring till huvudperso-
nens agerande: ”Det som håller Gregor uppe är hans längtan efter att få 
kontakt med de andra familjemedlemmarna” (a.a. s. 242). Därefter kom-
mer ett stycke i läroboken med rubriken ”Ensamhetens trilogi”, som 
handlar om Kafkas tre romaner Amerika, Processen och Slottet. Följande 
och sista rubrik i avsnittet om Kafka har titeln Tolkningar och inleds: 
”Kafkas verk präglas av ensamhet, ångest och skuldkänslor” (a.a. s.243). 
Det finns alltså många exempel i läroboken där man som elev kan få stöd 
för en tolkning av ensamhet och utanförskap som ett centralt tema i För-
vandlingen. Däremot saknas ett sådant tema i kortromanens efterord.  

På fråga 4 ska eleverna förklara på vilket sätt Förvandlingen är typisk 
för Kafkas författarskap. Även här kan man i (155) se att eleverna svarar 
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relativt samstämmigt och att svaren knyter an till lärobokens avsnitt med 
rubriken: ”Kafkastämning”. I läroboken beskrivs denna ”Kafkastämning” 
som mardrömslik men samtidigt realistisk.  

 
(155) Elevlösningar av hemtenta från tre elever: remediering av lärobo-

ken 

Ett annat karaktärsdrag för Kafka är det mardrömslika, att orealistiska sa-
ker inträffar men att knappt någon vikt läggs på att det skulle vara kons-
tigt. Det som har hänt har hänt och berättelsen fortskrider med dessa förut-
sättningar.  

Det är det som är speciellt för Kafka, han låter hemska och konstiga saker 
hända i den vanliga världen, så att hela verkligheten vänds upp och ner. 

Som jag varit inne på tidigare så skriver Kafka ofta med en känsla av utan-
förskap och lite mardrömslikt och hotfullt samtidigt som det inte riktigt är 
greppbart. Han återger samtidigt berättelsen väldigt realistiskt utöver en 
absurd förutsättning som i det här fallet är det faktum att Gregor vaknar 
upp som en insekt. 

Ett tredje och sista exempel på remediering, som inte direkt går att knyta 
till en specifik formulering, finns i elevernas svar på fråga 1. Här ska ele-
verna bland annat diskutera på vilket sätt Förvandlingen kan sägas vara 
självbiografisk. De fyra eleverna i (156) väljer här att lyfta fram hur fadern 
i berättelsen förnekar att insekten skulle vara hans son och hur detta kan 
ses som en skildring av Kafkas komplicerade relation till sin egen far. Så-
väl i läroboken som i efterordet finns detta tema beskrivet. 

 
(156) Elevlösningar av hemtenta från fyra elever: remediering av läro-

boken 

Ett dolt självbiografiskt budskap, som illustrerar Franz Kafkas känslor in-
för sin dominerande fader, tycker jag mig kunna utläsa i ett avsnitt i boken 
där det beskrivs hur Gregor försöker klara sig undan faderns angrepp. 

Man kan tolka det som att Kafka faktiskt skildrar sin barndom i berättel-
sen, då hans far var en väldigt sträng man som hela tiden såg Kafka som 
otillräcklig, att då skildra sig själv som en insekt i sitt eget hem kan ha varit 
ett sätt att beskriva hur långt ifrån han var sin fars ideal och hur omöjligt 
det var att leva upp till det. 
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Denna situation är liknande den Kafka själv hade med sin far. Han såg sin 
far som överlägsen och uppfattade sin far många gånger som dömande och 
maktfull. 

Precis som hans karaktär Gregor, hade Franz stor respekt för sin far och 
drevs att jobba hårt men hade ändå ständigt en känsla av att inte räcka till. 

Ytterligare en elev skriver om hur Gregor blir utstött från familjen och 
avslutar: ”Det finns naturligtvis fler exempel att nämna på varför denna 
bok är en självbiografi men detta känner jag är det tydligaste exemplet”.  

Att laborationsrapporten och hemtentan skiljer sig åt på det här viset 
kan ha flera orsaker. Dels kan man se laborationsrapporten som en mer 
krävande genre som eleverna ännu inte lärt sig att helt hantera (se t.ex. 
Veel 1997:174 f.), dels kan man se lärobokstexten i fysik som mer svårtill-
gänglig än lärobokstexten i litteraturhistoria (se t.ex. Edling 2006:76 och 
Lindberg & Johansson Kokkinakis 2007) som möjliga förklaringar. Ele-
verna i studien framhåller snarare behärskningen av ämnesinnehållet
som ett problem än behärskningen av genre. Ytterligare en förklaring
som har sin utgångspunkt i svar som eleverna formulerar på en enkät 
om skrivande i fysik och svenska gör gällande att det finns en skillnad 
mellan vad som efterfrågas och belönas i de olika ämnena. Denna skillnad 
beskrivs i (157) som att fysikämnet fokuserar på innehållet i texten och 
svenskämnet på språket (jfr 6.3).  

 
(157) Enkätsvar från två elever 

I fysiken handlar det mer om teorier och fokus ligger inte särskilt mycket 
på hur man skriver 

Svenska handlar ofta mer om att visa att man kan uttrycka sig i skrift och 
text 

Därutöver måste eleverna skicka sina hemtentor via urkund, vilket också 
kan bidra till att kravet på omformulering är absolut och möjligheten till 
avskrift därmed begränsad. 

I skrivprocessen får denna skillnad i hur läroboken hanteras konsekven-
ser för vad läroboken erbjuder som resurs. För att skriva en laborations-
rapport används läroboken såväl för innehållsgenerering som för formule-
ring medan läroboken ”bara” används för innehållsgenerering för att 
skriva hemtentan. För att skriva den realistiska eller naturalistiska texten 
fungerar läroboken främst för att bygga en förförståelse. Möjligen kan 
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man också hävda att läroboken i viss utsträckning erbjuder stöttning i 
formuleringen av texten genom att stilistiskt utmärkande drag presenteras. 

8.2.4 Digitala medier 
Att digitala medier har en viktig funktion i elevernas skrivprocesser är 
otvetydigt. Även om det inte alltid framgår av elevernas listor vad som 
avses, kan man av de elevsvar som är mer specificerade konstatera att 
digitala medier framförallt har två funktioner: att vara ett verktyg för 
inskription och att vara ett verktyg för informationssökning och därmed 
innehållsgenerering.  

Om man jämför hur olika Internetsidor används som resurs med hur 
läroboken används visar det sig att såväl innehåll som formuleringar re-
medieras när elever skriver sina laborationsrapporter, även om eleven i 
(158) har gjort ett tillägg (geografiska) och en omformulering (rent fysika-
liskt → fysikaliskt s[e]tt). 

 
(158) Elevlösning av laborationsrapport: remediering av Internetsida 

Rent fysikaliskt är den magnetiska pol som finns nära nordpolen en magne-
tisk sydpol, eftersom en magnetisk nordpol dras mot den. (Wikipedia, Jor-
dens magnetfält) 

… fysikaliskt sätt är den magnetiska pol, som finns nära den geografiska 
nordpolen, en magnetisk sydpol… 

En liknande jämförelse är dessvärre omöjlig att göra för hemtentan om 
Kafkas Förvandlingen, då just sidan om Kafka på Wikipedia till stor del är 
en remediering av elevernas lärobokstext.  

För vissa elever tycks, liksom för Sara (se 7.3), digitala medier vara den 
viktigaste resursen för dem i skrivprocessen. En av dessa elever, vars lista 
över resurser för att skriva en laborationsrapport i fysik återges i (159), 
nämner åtta olika digitala resurser. För eleven verkar digitala medier fram-
förallt ha en viktig funktion för att kunna diskutera texten med andra 
(Facebook, skolans lärplattform, Skype, telefon, SMS) Eleven skriver 
också explicit att hon använder resurserna för att diskutera. Digitala me-
dier tycks dessutom användas för att rita figurer (Paint), söka information 
(Wikipedia) och få en mall för texten (rapportbeskrivning [på skolans 
hemsida]).  
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(159) Lista med resurser för att skriva laborationsrapport 

Kompisar, diskussioner 

Facebook, diskuterar 

Fysikboken 

Rapportbeskrivning [på skolans hemsida]  

[Skolans lärplattform] 

Wikipedia 

Paint 

Lab-PM 

Pappa 

Petra, läraren 

Skype, diskutera + telefon, SMS! 

En annan elev nämner framförallt forum av skilda slag, bland annat klass-
gruppen på Facebook. Samtliga tre naturklasser har grupper på Facebook 
och till en av dessa grupper bjuds jag in. Här kan jag konstatera att ele-
verna ofta jämför resultatet av en laboration eller ber varandra om hjälp 
med olika beräkningar. Men det förekommer även att eleverna ställer 
frågor till varandra om teoretiska begrepp. I (160), ett utdrag ur en chatt-
konversation, får elev E1 hjälp med att utföra en beräkning. 

 
(160) Chattkonversation på Facebook 

E1: Kommer någon ihåg hur man gjorde den där exponentiella regressionen 
till fysiklabrapporten? 

E2: På miniräknare eller på exel? 

E1: Vilket som :) 

E2: På exel för mac (kanske likadant för pc) så markerar man prickarna i 
diagrammet och högerklickar på dem och väljer "formatera trendlinje" 

E1: Och så tar man exponentiell och visa funktion? 

E2: yes! 

E1: Ok tack! 

I den chattgrupp jag bjuds in är det framförallt laborationsrapporten som 
diskuteras. Facebookgruppen som resurs för svenskämnets skrivande 
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sträcker sig till att behandla frågor om inlämningsdatum och liknande. Att 
utifrån dessa exempel dra slutsatsen att Facebook främst används som 
resurs i fysikämnets skrivande kan man däremot inte göra. Vad som är 
relevant att poängtera här är snarare det faktum att Facebook, förutom att 
vara ett socialt forum, används som resurs för elevers skolskrivande (jfr 
7.3). 

Förutom att vara ett verktyg för inskription för samtliga skrivuppgifter 
tycks digitala medier ha lite olika funktion i de tre skrivuppgifterna. För 
laborationsrapporten används digitala medier såväl för planering som för 
innehållsgenerering och formulering medan digitala medier för de båda 
texterna som skrivs inom svenskämnets ram framförallt används för inne-
hållsgenerering.  

8.2.5 Instruktionen 
För att skriva en laborationsrapport lyfts instruktionen, det så kallade 
labb-PM, fram som en av de tre viktigaste resurserna i elevernas listor. För 
de båda skrivuppgifterna i svenska nämns den inte alls. Sannolikt beror 
det delvis på den funktion som labb-PM har i undervisningen, där labb-
PM snarare är en handledning än en beställning av en text. Även om 
handledningen har vissa rubriker som är gemensamma med laborations-
rapportens kan man också hävda att beställningen av texten främst ut-
trycks muntligt och att den text som efterfrågas istället beskrivs på skolans 
hemsida. För skrivuppgifterna i svenska är funktionen av beställning be-
tydligt mer entydig.  

Redan tidigare (se 6.1.3) har jag konstaterat att instruktionen för den 
realistiska eller naturalistiska texten lägger ett större ansvar på eleverna än 
vad de andra båda instruktionerna gör. Om en instruktion ses, inte bara 
som en beställning utan också som en resurs i skrivprocessen kan man 
också se att labb-PM och instruktionen till hemtentan tycks ha en sådan 
funktion. Såväl labb-PM som instruktionen till hemtentan aktualiseras vid 
upprepade tillfällen i videoinspelningarna i de tre närstudierna. Det gör 
däremot inte instruktionen för att skriva den realistiska eller naturalistiska 
texten. Labb-PM fungerar som en resurs såväl för planering, som inne-
hållsgenerering och formulering medan instruktionen till hemtentan om 
Kafkas Förvandlingen tycks användas som en resurs för planeringen av 
texten. I Kerstins skrivprocess går denna användning av instruktionen via 
en disposition.  

När användningen av kontextuella resurser beskrivs utifrån hur de re-
medieras i elevernas texter blir det också tydligt hur instruktionen som 
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resurs för innehållsgenerering och formulering kan få oönskade konse-
kvenser.  

”Syfte” som är laborationsrapportens första del hämtar eleverna från 
labb-PM. Om syftet i labb-PM är oklart formulerat får det konsekvenser 
för elevernas texter. I labb-PM för laborationen om jordens magnetfält 
uttrycks syftet på följande sätt: ”Att bestämma styrkan på jordmagnetiska 
fältets horisontalkomposant Bjh”. Så formulerar också en grupp elever 
syftet. Problemet är bara att laborationen har ytterligare ett syfte, som i 
labb-PM beskrivs som en extrauppgift i slutet. ”Extrauppgift: Mät inkli-
nationsvinkeln och bestäm det totala jordmagnetiska fältet Bj”. De flesta 
elever redovisar denna extrauppgift i resultatet. Men för att syfte och re-
sultat ska harmoniera måste eleverna upptäcka detta maskerade andra 
syfte och lyfta in även extrauppgiftens formulering i sin syftesbeskrivning, 
vilket inte alla gör. Även syftesbeskrivningen för laborationen om radioak-
tiv strålning är problematisk. Där står: ”Att bestämma halvvärdestjockle-
ken för gammastrålning i bly”. Här är syftesbeskrivningen inte helt kor-
rekt ur fysikalisk mening. En alternativ formulering av syftet skulle kunna 
se ut på följande sätt: Syftet med laborationen är att bestämma den 
blytjocklek som krävs för att absorbera halva strålningsintensiteten från 
gammapreparatet cesium-137. 

Även materialdelen, den uppställning där eleverna redovisar den utrust-
ning de har använt vid laborationen, hämtas från labb-PM. Det finns 
emellertid skillnader i beskrivningen av laborationsutrustningen i labb-PM 
och den faktiska utrustningen som användes i klassrummet. Detta upp-
märksammas inte av alla elever när de skriver sina texter, vilket får till 
följd att utrustning beskrivs på ett felaktigt sätt eller att utrustning som 
inte användes ändå finns med i elevernas listor.  

För hemtentan om Kafkas Förvandlingen använder eleverna sig av läro-
boken och av kortromanen, där det också finns ett efterord, som resurser 
för innehållsgenerering. För att besvara fråga 1, ”Diskutera och illustrera 
med hjälp av exempel från boken på vilket sätt Förvandlingen kan sägas 
vara självbiografisk och präglad av den tidens miljö och samhälle”, tycks 
dessa resurser inte räcka till för att redogöra för tidens miljö och samhälle. 
Eleverna behöver därför ta andra resurser i bruk. Vissa elever nämner att 
de söker fakta på Internet, men givetvis kan följande elev också ha använt 
tidigare kunskaper i sitt svar: ”På den tiden såg Europa annorlunda ut än 
det gör idag. Kafka bodde i det som då var Österrike-Ungern. Det bodde 
många olika folkgrupper där, och samhället förvandlades snabbt.”  
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I elevlösningarna visar det sig emellertid att det tycks råda en osäkerhet 
dels om hur man som elev ska hantera den del av frågan som handlar om 
tidens miljö och samhälle, dels om vilka resurser som är adekvata att ta i bruk 
för att besvara den.  

Några elever väljer att läsa Förvandlingen närmast som ett historiskt 
dokument och söker därmed svaret på frågan om på vilket sätt Förvand-
lingen är präglad av tidens miljö och samhälle i den skönlitterära texten. 
Möjligen finner eleverna stöd för en sådan lösning av uppgiften i instrukt-
ionen där det står att eleverna ska illustrera med hjälp av exempel från 
boken. Följande elev gör en sådan tolkning: ”Boken präglas också mycket 
av hur samhället fungerade på den tiden. Ingenting fick verka konstigt 
eller onormalt, utan allt skulle vara väldigt rent och snyggt. Det fick inte 
förekomma några bekymmer eller problem eftersom man var rädd över 
hur invånarna skulle betrakta en.”  

Andra elever förstår frågan som en uppmaning om att själva reflektera 
och komma med en tolkning som svar på frågan om tidens miljö och sam-
hälle. Möjligen stöds en sådan läsning också av instruktionen, där eleverna 
uttryckligen förväntas diskutera. Följande två exempel visar hur en sådan 
tolkning kan se ut i elevernas svar: ”Jag tänker mig att dåtidens samhälle 
inte alls var lika öppet för förändringar och olikheter…” respektive ”Sam-
hället på den tiden kan tänkas var mycket enformigt och det gick inte att 
sticka ut.”  

Trots dessa dilemman fyller instruktionerna en viktig funktion som re-
surs, framförallt för de uppgifter där textstrukturen är given.  

8.2.6 Läraren 
Denna avhandling har ett elevperspektiv. Det innebär att de resurser som 
relevantgörs i elevernas skrivprocess också är de resurser som jag under-
söker. Det kan tyckas att läraren i stort sett saknar betydelse. För att vara 
en avhandling som undersöker skolans skrivande är det lite märkligt. 
Framförallt tror jag att lärarens undanskymda plats i avhandlingen beror 
på avhandlingens design. För det första skriver eleverna hemma. Där inte-
ragerar de inte med läraren. För det andra ställs inga frågor explicit om 
lärarens eller undervisningens roll för eleverna i skrivprocessen. Eleverna 
leds i materialinsamlingen alltså inte att göra sådana kopplingar. För det 
tredje följer jag bara ett skrivförlopp. Jag kan därmed inte se om exempel-
vis lärarens respons på tidigare texter (se Parmenius-Swärd 2008) används 
som en resurs i skrivprocessen. Istället släpper jag läraren ur sikte när 
eleverna börjar skriva.  
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Förvisso beskrivs inledningsvis den undervisning som föregår elevernas 
skrivande och i elevernas bildberättelser förekommer skildringar av hur 
läraren håller genomgångar. Dessutom förekommer i dessa bildberättelser 
beskrivningar av hur elever ber läraren om hjälp att reda ut framförallt 
fysikaliska fenomen, och där läraren på så sätt blir en resurs för att uppnå 
förståelse. Därmed kan man hävda att läraren framförallt är en resurs för 
innehållsgenerering.  

8.2.7 ”Jag själv” 
För att skriva den realistiska eller naturalistiska texten ser eleverna sig 
själva som den viktigaste resursen bredvid läroboken i litteraturhistoria. 
Eleverna anser sig ta ansvar för alla delar av skrivprocessen. För innehålls-
genereringen beskriver eleverna även hur de hämtar inspiration från det 
omgivande samhället, från saker de läst, sett eller hört. Också undervis-
ningen kan ha en sådan funktion. För redigeringen rapporterar eleverna 
att de även tar hjälp av andra läsare och i närstudien av Paulas skrivpro-
cess ser man hur en förälder kan vara en resurs längs hela skrivförloppet. 
Instruktionen pekar ut läroboken som en källa för inspiration. I övrigt får 
eleverna själva finna ut vilka resurser som kan vara relevanta att ta i bruk 
och på vilket sätt. Å andra sidan kan man också se det som att instrukt-
ionen i större utsträckning möjliggör för eleverna att själva påverka vilka 
resurser som behövs för att lösa uppgiften. Flera elever ger också uttryck 
för att de uppskattar vida ramar för skrivandet (se 6.1.3). 

För de andra skrivuppgifterna är ”jag själv” ett ovanligt svar. Samtidigt 
tar förstås elever kognitiva resurser i bruk i samtliga skrivuppgifter. Uti-
från mitt dialogiska perspektiv intresserar jag mig inte för minnet som 
intern resurs utan snarare de semiotiska eller språkliga resurser eleverna 
tar i bruk och som jag menar kommer till uttryck i dialog med den egna 
texten. För formulering och redigering är ”jag själv” därmed en viktig 
resurs, och för vissa elever den enda resursen, i skrivprocessen.  

8.3 Sammanställning över kontextuella resurser i skrivprocessen 
I nedanstående tabeller har jag sammanfattat genomgången i 8.2 av de 
resurser eleverna tar i bruk i respektive skrivuppgift och vad dessa resurser 
möjliggör i skrivprocessen. De resurser eleverna själva anser är viktigast 
för att lösa respektive uppgift har markerats med fet stil. De fall där det 
råder större osäkerhet om resursen tas i bruk för detta ändamål har jag 
markerat med ett frågetecken.  
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Tabell 2. Kontextuella resurser: laborationsrapport 

Resurs Plane-
ring 

Innehållsgenere-
ring 

Formule-
ring 

Redigering 

Klasskamrater  X  X? 
Föräldrar  X X X 
Lärobok  X X  
Digitala me-
dier 

X X X  

Instruktion X X X  
Lärare  X   
Jag själv  X? X  X 

 

Tabell 3. Kontextuella resurser: realistisk eller naturalistisk text 

Resurs Planering Innehållsgenerering Formulering Redigering 
Klasskamrater  X?  X 
Föräldrar  X X X 
Lärobok   X?  
Digitala me-
dier 

 X   

Instruktion     
Lärare  X   
Jag själv X X X X 
 

Tabell 4. Kontextuella resurser: hemtenta om Kafkas Förvandlingen 

Resurs Planering Innehållsgenerering Formulering Redigering 
Klasskamrater  X?   
Föräldrar     
Lärobok  X   
Digitala me-
dier 

 X   

Instruktion X    
Lärare  X   
Jag själv  X? X  X 
 
Man kan konstatera att de tre resurser som eleverna väljer att lyfta fram 
som viktiga för att skriva en laborationsrapport också i princip stöttar alla 
fyra aktiviteter i skrivprocessen, även om det är oklart i vilken utsträck-
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ning klasskamrater redigerar varandras texter. Jag själv, läroboken och 
digitala medier är tillräckliga resurser för att skriva den realistiska eller 
naturalistiska texten. För att skriva hemtentan om Kafkas Förvandlingen 
måste eleverna dock ta fler resurser i bruk än läroboken och digitala me-
dier (samt att ha läst själva kortromanen), som är de resurser eleverna 
själva nämner som centrala. Här tycks instruktionen fungera som en re-
surs för planering. Vidare måste eleverna ta ansvar för att formulera om 
lärobokstexten. Det är i och för sig inte något som eleverna lyfter fram 
som ett problem. På det hela taget är hemtentan den av de tre skrivuppgif-
terna som eleverna generellt tycker är lättast att hantera. Det eleverna  
lyfter fram som svårt är två saker: att komma på en idé till den rea- 
listiska eller naturalistiska texten och att skriva ”Diskussion” och ”Fel-
källor”. För dessa delar av laborationsrapporten räcker varken labb-PM  
eller det specifika avsnittet i läroboken till. Eleverna förväntas, som
Kerstin säger, gå utanför själva laborationen. I den instruktion som finns 
på skolans hemsida för att skriva en laborationsrapport står: ”I diskuss-
ionen tolkar du resultatet, drar slutsatser och knyter ihop rapporten ge-
nom att koppla ihop resultatet med den teorin du skrev i bakgrunden.” 
Exakt vad som avses med att tolka resultat och dra slutsatser tycks inte 
vara helt självklart för eleverna. Flera väljer att diskutera rimligheten i de 
egna resultaten genom att jämföra med vad andra grupper kommit fram 
till. Ett annat sätt att lösa en diskussion av rimligheten i det resultat man 
uppnått är att istället jämföra med andra källor. En sådan strategi använ-
der Kerstin och Paula sig av i (161). Vilka dessa källor är, anges emellertid 
inte. Först återges Kerstins text, därefter Paulas text (flera källor säger 
respektive de faktiska uppgifter som finns). 

 

(161) Laborationsrapport från Kerstin och Paula: jämförelse med andra 
källor 

Flera källor säger att halvvärdestjockleken för bly vid gammastrålning från 
Cs-137 är ca 6 mm. Det är en påtaglig skillnad från resultatet i denna labo-
ration… 

De erhållna resultaten skiljde sig en del från de faktiska uppgifter som 
finns. Missvisningen kan antagligen till stor del förklaras av felkällor. 
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I instruktionen föreslås att eleverna ska koppla ihop resultatet med den 
teori de skrivit om i sin bakgrund. Därmed skulle ”Bakgrund” kunna vara 
en kontextuell resurs i detta sammanhang. Sådana exempel finns förvisso i 
elevernas texter, även om de snarare utgör undantag än regel. I dessa tex-
ter kan elever vidga diskussionen och exempelvis föra in ett miljöperspek-
tiv eller ett samhällsekonomiskt perspektiv, som Kerstin gör i (162), där 
hon sätter laborationens resultat i relation till den gängse uppfattningen 
om vilken blytjocklek som krävs för att halvera strålningsintensiteten från 
Cesium-137. Det första exemplet kommer från ”Bakgrund” och det andra 
från ”Diskussion”. 

 
(162) Laborationsrapport från Kerstin: ”Diskussion” 

Cesium är ett grundämne vars stabila isotop Cs-133 är den i naturen van-
ligast förekommande. Den cesiumisotop vi oftast hör talas om är dock den 
radioaktiva Cs-137 som bl.a. bildas som restprodukt i kärnkraftverk. Den 
radioaktiva isotopen emitterar först negativa betapartiklar, varpå gamma-
fotoner sänds ut från exciterade dotterkärnor. För att stoppa dessa fotoner 
krävs som tidigare nämnt ett ämne med hög densitet såsom bly, vars densi-
tet är 11,3 g/cm^3. 

Flera källor säger att halvvärdestjockleken för bly vid gammastrålning från 
Cs-137 är ca 6mm. Det är en påtaglig skillnad från resultatet i denna labo-
ration som skulle innebära att ett enormt mycket större, tyngre och dyrare 
strålskydd vid arbete med Cs-137 behövs. Det skulle ge en ökning av 
materialkostnad på ca 30% för att nå önskad reducering av strålningsin-
tensitet jämfört med tabellvärdet. 

Istället för att knyta an till ”Bakgrund” flyttas emellertid fokus i elevernas 
texter relativt snabbt över till en diskussion av felkällor. Det mönster som 
därmed framträder utgörs av en kort diskussion av rimligheten i de egna 
resultaten följt av ett resonemang om olika felkällors eventuella påverkan 
på detta resultat. Även om tabellen ger intryck av att flera resurser står till 
buds för att skriva laborationsrapporten är det alltså en bild som endast 
delvis är sann. För de flesta delar av laborationsrapporten räcker labb-PM 
och läroboken till för såväl innehållsgenerering som formulering, men inte 
för diskussionen. Där behöver eleverna i allmänhet hjälp både med inne-
håll och språkliga mönster. Den passiva verbformen, som ofta lyfts fram 
som en svårighet, hanterar däremot de flesta elever utan problem.  
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För den narrativa texten beskriver eleverna själva innehållsgenereringen 
som mödosam men formuleringen som enkel. 

 Även om eleverna alltså för de båda skrivuppgifterna i svenska själva 
tar ansvar för formuleringen i betydligt högre utsträckning än i fysikäm-
nets skrivande upplevs det inte som svårt. Ingen elev tycks vara medveten 
om denna skillnad i hur texter remedieras i de båda ämnena. Samtidigt 
kvarstår frågan om det är svårare att omformulera en text i fysik eller om 
det istället är något som eleverna inte behöver ägna sig åt, eftersom en 
omfattande omformulering av texten inte efterfrågas.  

Med avhandlingens intresse för hemmet som skolskrivandets kontext 
kan man också utifrån sammanställningen reflektera över i vilken ut-
sträckning de resurser eleverna tar i bruk kan ses som skolinterna eller 
skolexterna, samt i vilka delar av skrivprocessen som de skolinterna resur-
serna tas i bruk och i vilka delar av processen de skolexterna resurserna 
tas i bruk. Förvisso låter sig inte en uppdelning mellan skolinterna och 
skolexterna resurser enkelt göras. Redan frågan om vart en klasskamrat 
räknas visar på uppdelningens gråzoner. Här låter jag därför läraren och 
undervisningen stå för det skolinterna – det alla elever erbjuds av skolan. 
Därmed blir läroboken, instruktionen och läraren skolinterna resurser. 
Givetvis hade också digitala medier kunnat betraktas som skolinterna, 
men här låter jag materialet i avhandlingen styra tillhörigheten. De digitala 
resurser som tas i bruk söker eleverna upp på egen hand.  

Utifrån en sådan indelning är redigeringen av texten alltid skolextern i 
materialet. Antingen är det eleven själv, en klasskamrat eller en förälder 
som ansvarar för den delen av skrivprocessen. De skolinterna resurserna 
tas framförallt i bruk för innehållsgenerering, men även för planering när 
skrivuppgiften är given samt för formulering i fysikämnets skrivande.  
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9. Sammanfattning och diskussion 
I detta kapitel ges först en sammanfattning över avhandlingens huvudre-
sultat. Därefter diskuteras skrivprocess som analytiskt begrepp och vad 
det får för konsekvenser när kontexten relevantgörs och analysen bygger 
på autentiska data. Slutligen förs utifrån resultaten en diskussion om di-
daktiska implikationer. 

9.1 Sammanfattning av huvudresultat 
 
I avhandlingen har tre forskningsfrågor ställts. Dessa frågor har i huvud-
sak fokuserats i varsitt resultatkapitel. Med avhandlingens upplägg har 
frågorna i olika omfattning även berörts återkommande i de tre resultat-
kapitlen. Därför har jag valt att här sammanfatta avhandlingens huvudre-
sultat fråga för fråga. Följande tre frågor besvaras: 

1. Vilken roll spelar ämneskontexter för elevernas skrivprocesser? 
2. Vilka individuella strategier har eleverna för att hantera de utma-

ningar de möter i skrivandet? 
3. Vilka kontextuella resurser tar eleverna i bruk i sina skrivproces-

ser och vad erbjuder dessa resurser i elevernas arbete med texten? 
 

I ett nordiskt perspektiv har en stor del av forskningen om skolans skri-
vande under 2000-talet ägnats åt skrivande i olika ämnen (se t.ex. Krogh 
m.fl. 2010, Liberg m.fl. 2002 och Lorentzen & Smidt 2008). En åter-
kommande viktig slutsats har varit att ämneskulturen så att säga ”tvingar 
fram” olika texter (se även t.ex. Martin & Rose 2008). På motsvarande 
sätt har det därför varit relevant att i denna avhandling om skrivprocesser 
i två skilda ämnen ställa frågan om ämneskontexter även tvingar fram 
olika skrivprocesser. Utifrån avhandlingens resultat tycks det vara så. 

När eleverna skriver en laborationsrapport i fysik börjar de skriva så 
nära inpå laborationstillfället som möjligt, när det är färskt, som eleverna 
säger. Först skriver eleverna de enkla delarna. Dessa delar utgörs av 
”Syfte”, ”Metod och beräkningar”, ”Material” och ”Resultat”. Därefter 
skrivs de svåra delarna. Hit räknas undantagslöst ”Diskussion” och ”Fel-
källor”. Vissa elever tycker även att ”Bakgrund” är svår att skriva medan 
andra snarare beskriver den delen av rapporten som tidskrävande. Det är 
inte bara det faktum att laborationsrapporten skrivs i en viss ordning från 
enkelt till svårt som är viktigt att poängtera, utan också föreställningen 
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om att laborationsrapporten är en text som går att dela upp i separata 
enheter som skrivs var för sig.  

När eleverna skriver en realistisk eller naturalistisk text inom svensk-
ämnets ram går det ganska lång tid innan eleverna börjar skriva. Denna 
tid beskrivs som en inspirationsfas, där eleverna söker ett ämne för sin 
text. Flera elever beskriver inspirationsfasen som ett mödosamt skede i 
skrivprocessen medan formuleringsfasen beskrivs som relativt enkel. I 
beskrivningarna av arbetet med denna text använder eleverna uttryck från 
processkrivandets metodik (se Strömquist 1989 och 2007). Eleverna upp-
lever sig arbeta med tre olika faser, förstadium, skrivstadium och eftersta-
dium. I förstadiet skrivs synopsis och tankekartor. Eleverna beskriver även 
hur de brainstormar. Texten beskrivs som ett utkast som ska redigeras och 
bearbetas. Referenser till processkrivandets metodik saknas helt i de be-
skrivningar elever gör av att skriva laborationsrapporter i fysik. 

De loggningar som görs av texter i de tre närstudierna ger en liknande 
bild. Laborationsrapporten skrivs i separata delar, från enkla till svåra. 
Redigeringar som påverkar textens makrostruktur förekommer inte. I den 
realistiska eller naturalistiska texten utvecklas styckena vid flera olika 
tillfällen under skrivprocessen och textens globala struktur tycks ständigt 
aktuell. Här förekommer omfattande strykningar och nya vinklingar av 
ämnet som gör att textens makrostruktur påverkas. Delvis kan skillnader-
na förklaras i att laborationsrapporten har en given struktur med fasta 
rubriker medan skribenten själv måste skapa denna struktur för den mer 
narrativa texten. Samtidigt visar loggningen av hemtentan om Kafkas 
Förvandlingen att det inte bara är en fråga om en given respektive fri text-
struktur för skrivuppgiften. Hemtentan har precis som laborationsrappor-
ten en på förhand given struktur där eleverna förväntas svara på fyra frå-
gor, numrerade 1–4. Även här visar det sig emellertid att stycken utvecklas 
vid flera tillfällen i skrivprocessen och att det kan ske stora omdispone-
ringar av texten. Det finns alltså likheter i hanteringen av de båda skriv-
uppgifterna inom svenskämnets ram som tycks ha med ämneskultur sna-
rare än med uppgiftsinstruktionens struktur att göra.  

Skrivprocesser är också individuella. I avhandlingen visar det sig fram-
förallt på två sätt, dels i de resurser eleverna väljer, dels i redigeringen av 
den egna texten. De tre eleverna i närstudien, här kallade Kerstin, Paula 
och Sara, tar förvisso gemensamma resurser i bruk och skriver sina texter 
på olika sätt beroende på ämneskontexten, precis som konstaterats ovan, 
men de använder sig också av individuella strategier oavsett ämne. Som 
svar på den andra forskningsfrågan om vilka individuella strategier elever-
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na har för att hantera de utmaningar de möter i skrivandet kan Kerstin 
kanske sägas använda sig själv eller snarare en generell skrivkompetens 
som hon kan föra mellan olika kontexter. Själv beskriver hon sin generella 
skrivförmåga som ett verktyg för att kompensera för vad hon betraktar 
som mindre goda kunskaper i fysik. Hon får ofta höga betyg på de skriv-
uppgifter hon lämnar in och skriver med gott självförtroende och, som 
hon säger, utan stor press. För Paula fungerar hennes pappa som en viktig 
resurs. Med honom diskuterar Paula såväl textens upplägg och innehåll 
som formuleringar och formalia. Hon kan också diskutera uppgifter i 
fysik med sin pappa och han stöttar Paula i utvecklingen av en mer (na-
tur)vetenskaplig diskurs. Även om Paulas pappa varken tar över ansvaret 
för Paulas text eller fråntar henne initiativet i arbetet med texten, blir det 
tydligt att det är stor skillnad i vilken stöttning hemmet kan erbjuda ele-
verna i skolans skrivande. Sara är den av de tre som använder digitala 
medier mest frekvent i skrivprocessen – och då bortser jag från att alla tre 
skriver sina texter på dator. Förutom att vara ett verktyg för inskription 
använder Sara datorn såväl för att söka innehåll till sin text som till att 
diskutera de texter som skrivs med andra på Facebook. I Saras skrivpro-
cess laminerar digitala pauser av olika slag även arbetet med texten. Hon 
skiftar, i relation till de andra båda, relativt ofta fokus mellan olika verk-
samheter. Emellanåt tycks dessa pauser snarare störa än tillföra något till 
skrivprocessen. Det gäller framförallt i ett skede där Sara har startat Spoti-
fy och flera gånger avbryter skrivandet för att byta låt eller reglera voly-
men. 

Individuella strategier framträder också i elevernas redigeringsmönster. 
Framförallt skiljer sig Kerstin och Sara åt. Kerstin redigerar under formu-
leringsfasen, oavsett skrivuppgift, och är vad jag valt att kalla en typ 1-
redigerare, medan Sara huvudsakligen redigerar efter formuleringsfasen 
och är vad jag valt att kalla en typ 2-redigerare. Dessa typer är delvis jäm-
förbara med planerare och redigerare i tidigare forskning (se Torrance, 
Thomas & Robinson 1994), med den viktiga skillnaden att Kerstin gör 
många redigeringar i texten, även om det sker i det grafiska stycke hon 
just formulerar. Kerstin säger flera gånger i intervjun att hon vill få det 
rätt från början. Därmed tycks denna strategi också vara ett medvetet val 
för Kerstin. I den analys som görs av de tre elevernas redigeringar utifrån 
fem olika kategorier kan man också se såväl likheter som skillnader. I alla 
tre elevernas redigeringsarbete används samtliga fem kategorier. I resulta-
tet har jag tolkat det som att både Kerstin, Paula och Sara kan utnyttja 
språket som en resurs för att utveckla texten på flera olika sätt. Skillnader 
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i redigeringsmönster framträder främst i arbetet med texten i svenska. Här 
gör Kerstin relativt sett många omformuleringar som påverkar såväl regis-
ter som kohesion. Paula gör relativt sett många strykningar och i Saras 
redigeringsarbete dominerar rättningar på textens ytnivå. Detta kan främst 
förklaras av Saras formuleringsstrategi som skulle kunna beskrivas som 
”quick and dirty”, det vill säga hon flödesskriver långa stycken utan att 
avbryta processen (jfr ”romantic position”, Galbraith 1996). Både Paula 
och Sara gör också ändringar i texten som påverkar dess makrostruktur 
(jfr Faigley & Witte 1981). Det innebär bland annat att båda måste ha 
såväl ett lokalt som ett globalt textfokus i sin skrivprocess. I jämförelse 
med Faigleys och Wittes studie är Kerstins redigeringsarbete det som mest 
påminner om vuxna erfarna skribenters. 

I jämförelse med tidigare forskning finns i Kerstins, Paulas och Saras 
skrivprocesser fler likheter med de strategier som tillskrivs erfarna skriben-
ter. Dels är deras skrivprocesser rekursiva. De planerar och redigerar åter-
kommande (jfr t.ex. Bereiter & Scardamalia 1987). Tidigare studier har 
kopplat planering och revidering till ökad textkvalitet (se t.ex. Alamargot 
& Chanquoy 2001, Galbraith 1999 och Kellogg 1987 och 2001). Dels 
hanterar Kerstin, Paula och Sara parallellt ett globalt och ett lokalt textfo-
kus (jfr Evensen 1997). 

Svaret på den tredje och sista forskningsfrågan om vilka kontextuella 
resurser eleverna tar i bruk i sina skrivprocesser och vad dessa resurser 
erbjuder eleverna i sitt arbete med texten gör gällande att bruket av resur-
ser till viss del skiljer sig åt mellan skrivuppgifter i den båda ämnena. Här 
är skillnaden störst i vilka resurser som anses mest betydelsefulla. För att 
skriva en laborationsrapport i fysik utgör instruktionen, det så kallade 
labb-PM, läroboken och kompisarna de viktigaste resurserna. Att skriva 
laborationsrapporten framstår också närmast som en kollaborativ process. 
Eleverna diskuterar framförallt resultat och jämför beräkningar med 
varandra (jfr Knain 2005) men även laborationens teoretiska grund disku-
teras. I elevernas texter förekommer explicita referenser till dessa diskuss-
ioner. Labb-PM används för att skriva de delar som eleverna räknar till de 
enkla i laborationsrapporten. Här återanvänder elever formuleringar och 
gör om labb-PM:s instruktion till redogörelse i den egna texten. Lärobo-
ken används för att skriva ”Bakgrund”. Även här remedieras såväl inne-
håll som formuleringar i elevernas texter (jfr Aamotsbakken & Askeland 
2013). De flesta elever väljer dessutom samma startpunkt i sina texter som 
läroboken har i motsvarande avsnitt. För ”Diskussion” och ”Felkällor” 
som samtliga elever upplever som svåra delar att skriva erbjuder varken 
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labb-PM eller lärobok någon hjälp. Här får eleverna istället hjälp av 
varandra och de som kan tar hjälp av en förälder. Även läraren beskrivs 
av vissa elever som en resurs, men det är oklart om läraren erbjuder någon 
stöttning just för denna del av texten.  

För att skriva den realistiska eller naturalistiska texten uppger eleverna 
”jag själv” som en av de viktigaste resurserna. Det kan jämföras med la-
borationsrapporten där endast två elever väljer att lyfta fram sig själva 
som en central resurs. Eleverna menar här att de själva får ta ansvar för 
alla delar av skrivprocessen. Andra resurser som eleverna väljer att lyfta 
fram är läroboken i litteraturhistoria. Här säger sig eleverna få hjälp med 
att definiera vad som utmärker en realistisk eller naturalistisk text i mer 
stilistiskt hänseende.  

För att skriva hemtentan om Kafkas Förvandlingen menar eleverna att 
den viktigaste resursen, vid sidan av att ha läst kortromanen, är läroboken 
i litteraturhistoria. Här får eleverna hjälp med innehållsgenerering. Till 
skillnad från när eleverna skriver ”Bakgrund” i laborationsrapporten väl-
jer eleverna att omformulera lärobokstexten när de skriver hemtentan. Det 
är alltså bara innehållet som remedieras i elevernas texter. Det kan finnas 
flera skäl till att eleverna väljer att ligga mer textnära när läroboken i fysik 
remedieras och att formulera om när läroboken i litteraturhistoria reme-
dieras. Den förklaring som materialet ger finns framförallt i en enkät som 
eleverna besvarar där skrivande i fysik jämförs med skrivande i svenska 
och där eleverna menar att det är språket som räknas i svenska och inne-
hållet som räknas i fysik. Som elev förväntas du alltså formulera om tex-
ten i svenska men behöver inte göra det i fysik.  

För samtliga tre skrivuppgifter ses också digitala medier i vid bemär-
kelse som en viktig resurs. Vad digitala medier möjliggör i skrivprocessen 
är svårare att avgöra eftersom eleverna ibland bara svarar ”dator” som 
resurs. Men när svar konkretiserats kan det handla om ordbehandlings-
program eller kalkylprogram, alltså verktyg för inskription och möjligen 
också för redigering. Eleverna nämner även olika databaser för informat-
ionssökning och forum som kan ha samma funktion. Dessutom har ele-
verna klassgrupper på Facebook där de diskuterar skrivuppgifterna. I en 
av dessa Facebookgrupper blir jag inbjuden. I denna grupp är det framför-
allt laborationsrapporten i fysik som eleverna diskuterar med varandra. 
Frågorna som ställs gäller både beräkningar och faktauppgifter.  

De resurser som eleverna tar i bruk, eller relevantgör, i sin skrivprocess 
utgörs både av sådana som skolan erbjuder, och som jag har valt att kalla 
skolinterna, och andra resurser som jag valt att kalla skolexterna. Dessa 
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resurser erbjuder olika form av stöttning i skrivprocessen. Även om indel-
ningen av skolinterna och skolexterna resurser inte så självklart låter sig 
göras, tycks de skolinterna resurserna framförallt erbjuda stöttning av 
olika slag för innehållsgenerering. För två av de tre skrivuppgifterna får 
eleverna även stöttning i planeringen av den egna texten genom de skrift-
liga instruktioner som lärarna ger dem. Däremot erbjuder de skolinterna 
resurserna ingen stöttning för redigiering Eleverna beskriver också hur de 
läser varandras texter och tar hjälp av föräldrar eller syskon för denna del 
av skrivprocessen. Inte heller erbjuder de skolinterna resurserna någon 
hjälp för formulering i svenskämnets skrivande.  

Sammantaget erbjuder de skolinterna resurserna mer stöttning för att 
skriva laborationsrapporten än för att skriva någon av de båda texterna i 
svenska. Samtidigt är det hemtentan om Kafkas Förvandlingen som, uti-
från vad eleverna rapporterar, vållar dem minst möda av de tre skrivupp-
gifterna. 

9.2 Skrivprocesser i vid och snäv bemärkelse  
Vid sidan av svaren på de tre forskningsfrågorna har avhandlingens upp-
lägg också bidragit till att synliggöra andra viktiga delar av elevernas 
skrivprocesser. För det första gäller det valet att studera hemmet som skol-
skrivandets kontext. Till skillnad från att studera elevers skrivande i klass-
rummet är det i hemmet eleven, och inte läraren, som organiserar skrivsi-
tuationen. Även om elever i undervisningen erbjuds vissa resurser för att 
lösa skrivuppgifterna får jag via studiet av hemmet också syn på i vilken 
mån de skolinterna resurserna är tillräckliga och i vilken mån elever tar 
andra, skolexterna resurser i bruk. Här har närstudierna visat vilken 
funktion en generell skrivförmåga, en förälder samt digitala medier av 
olika slag kan ha i skrivprocessen. Även klasskamrater som resurser i skol-
skrivandet har resultaten gett anledning att lyfta fram. Utifrån mina resul-
tat manifesteras samspelet med den andre i skolskrivandet av fler relation-
er än den mellan läraren och eleven (jfr Nelson 2008). 

Att eleverna är de som ansvarar för att organisera sin skrivsituation in-
nebär bland annat att de väljer när de ska skriva och i hur långa sjok. I de 
tre närstudierna kan man se ett visst mönster av inledande långa skrivpass 
följt av kortare skrivpass. Men eleverna redogör också för hur de inrättar 
den fysiska miljön och hur de ställer in sig på eller förbereder sig för skri-
vandet (jfr ESSP’s, Prior & Shipka 2003). En elev beskriver hur hon städar 
sitt rum, en annan elev hur han äter innan han tar itu med skrivuppgiften, 
Kerstin stänger dörren om sig när hon skriver mer krävande delar av labo-
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rationsrapporten, Paula berättar att hon sätter på musik om hon är ensam 
hemma och Sara att hon byter om till bekväma kläder. Dessa aktiviteter är 
inte del av själva skrivandet men beskrivs av eleverna som betydelsefulla 
för en gynnsam skrivprocess.  

Därutöver visar sig pauser i skrivandet ha en central funktion. I kogni-
tiv skrivforskning ser man i regel pauser som avbrott i formuleringen till 
följd av att skribenten planerar ny text (se 4.1). Sådana avbrott, där ele-
verna ser ut att tänka eller utvärdera texten, kan jag också identifiera i 
videoinspelningarna. De pauser jag vill lyfta fram här är emellertid sådana 
som inte direkt kan analyseras som skrivprocess. Istället är det de pauser 
eleverna rapporterar om som innebär att de gör något annat än planerar 
text. Det kan handla om att ta en joggingtur, se ett klipp på Youtube, eller 
en stund på teve, att ta en paus för att äta eller dricka något. Jag tolkar 
elevernas många beskrivningar av pauser av skilda slag som ett uttryck för 
att skrivande är kognitivt belastande. I en skrivprocess kan därför pauser 
vara nödvändiga för att komma vidare i arbetet med texten (jfr Prior & 
Shipka 2003). Där kan sannolikt varje skribent gå till sin egen erfarenhet. 

Det är alltså fler aktiviteter än planering, innehållsgenerering, formule-
ring och redigering som eleverna i den här studien beskriver som delar av 
en skrivprocess. Även undervisningen ses av vissa elever som delar av den 
händelsekedja som leder fram till en färdig text. Särskilt tydligt är det i 
elevernas bildberättelser om att skriva laborationsrapporter i fysik där 21 
av 27 elever som första bild beskriver hur de laborerar. Att andra aktivite-
ter än skrivande inleder elevernas bildberättelser gäller även för hemtentan 
om Kafkas Förvandlingen där två av tre elever redogör för hur arbetet 
med texten börjar med att de läser kortromanen. 

En skrivprocess lamineras alltså av andra aktiviteter som inte direkt kan 
identifieras som arbete med texten. Detta hade sannolikt varken en tradit-
ionell etnografisk klassrumsstudie eller en mer laborativ studie av skriv-
processer kunnat visa. 

Sammantaget har skrivprocess som begrepp inte så lätt låtit sig applice-
ras på min typ av data. Man kan därför fråga sig om det skulle finnas 
vinster i att skilja skrivprocess från exempelvis skrivförlopp. Det är möj-
ligt, men oavsett tror jag att man som forskare får problem med avgräns-
ningen. Även om jag har försökt att ta mig an det problemet genom att i 
linje med dialogisk forskning låta deltagarperspektivet vara avgörande (se 
3.1) har jag också analytiskt varit tvungen att ta mig an skrivprocess i 
snäv bemärkelse, framförallt för att kunna göra jämförelser med tidigare 
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forskning men också för att kunna jämföra deltagarnas individuella stra-
tegier.  

Samtidigt har skrivprocess som analytiskt begrepp visat sig kunna syn-
liggöra skrivande som social aktivitet (jfr Holmberg 2013). Genom att se 
skrivande inte som en enda kognitivt sammanhållen aktivitet utan som 
fyra olika, innehållsgenerering, planering, formulering och redigering, går 
det att analysera relationen mellan skribenten, texten och kontexten. Här 
har framförallt metoden att kombinera videoinspelningar med loggning av 
text varit värdefull. Metodiken kan sannolikt utvecklas ytterligare, till 
exempel med skärmfilm. Samtidigt hade ett sådant val för mitt material ur 
forskningsetisk synpunkt varit svårt att hantera, då eleverna exempelvis 
parallellt med skrivarbetet granskar vänners uppdateringar och för privata 
samtal på Facebook.  

Avhandlingen har också visat att skrivmodeller behöver modifieras när 
kontexten relevantgörs och analysen bygger på autentiska data. Modeller-
na såväl som mina resultat visar förvisso att skrivande är rekursivt, men 
genom mina val av data synliggörs också skrivande som ett kronologiskt 
förlopp. Den skrivmodell jag använder och som beskriver generering av 
text saknar i princip en tidsmodul. I forskning om skrivprocesser har det 
uppmärksammats tidigare, framförallt av Rijlaarsdam och van den Berg 
(1996 och 2006). Genom att modifiera Hayes och Flowers modell med 
tillägget av innehållsgenerering som delprocess har modellen fungerat 
bättre för mina data. Då kan innehållsgenerering till skillnad från idégene-
rering analyseras som en aktivitet utsträckt i tid, där såväl fysiska som 
kognitiva resurser tas i bruk.  

Som förankrad i den socialt inriktade skrivforskningen kan jag tycka att 
det är lite olyckligt att studier av skrivande kommit att växa fram i två 
närmast isolerade fält. Jag tycker mig dock se ett närmande där flera fors-
kare börjar använda metoder som utvecklats inom det kognitiva skriv-
forskningsfältet och som intresserar sig även för de kognitiva utmaningar 
som möter skribenten i skrivandet. På samma sätt tror jag att man kan se 
ett större intresse för kontexten i utforskandet av skrivprocesser.  

I den här avhandlingen har jag försökt närma mig det kognitivt inrik-
tade skrivforskningsfältet. Jag har insett att det inte bara finns forsknings-
resultat som är väsentliga att föra fram om unga erfarna skribenters stra-
tegier, utan också att det finns metoder och modeller som kan låna sig till 
mer socialt inriktad skrivforskning. På samma sätt tror jag att det vore 
möjligt att föra metoder från ett socialt fält till studiet av skrivprocesser, 
till exempel för att analytiskt ta sig an de fysiska resurserna som finns 
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beskrivna i modellens Task Environment. Avhandlingens fokus på kontex-
tuella resurser kan ses som ett försök till ett steg i den riktningen.  

9.3 Skriva i olika ämnen – didaktiska implikationer 
Jag tror att vi i forskningen om skolan i högre grad borde intressera oss 
för framgångsrika strategier som elev använder sig av i sitt skrivande. Den 
ansatsen fanns i 80-talets processkrivning och jag tror att det finns anled-
ning att inte tappa bort den ansatsen när bilden av en skola i kris domine-
rar medierna. I mitt eget avhandlingsarbete har det funnits en stark öns-
kan om att inte bidra till en bristdiskurs. Det är också mot den bakgrun-
den jag valt att studera relativt avancerade skribenter (jfr även Faglighed 
og skriftlighed som bl.a. valt att följa elever på gymnasiet som av grund-
skolan betraktats som ”starka” skribenter). 

Vad har då avhandlingen visat att strategiska skribenter gör? För det 
första väljer de strategi utifrån ämne. För det andra låter de skrivande ta 
tid, så att skrivande kan vara en rekursiv process. För det tredje ser de 
skrivande som en dialogisk aktivitet och utnyttjar därmed de resurser som 
kontexten erbjuder. 

Att förstå att en laborationsrapport skrivs i en viss ordning från lätt till 
svårt, säger inte bara någonting om arbetsgången i skrivprocessen, utan 
också om var vi i skolan ska lägga resurserna i vår undervisning om rap-
portskrivning. Eleverna i denna studie har inga stora problem överlag att 
hantera vare sig passiv form, nominaliseringar eller olika textaktivteter i 
olika delar av rapporten. Vad de däremot skulle behöva få undervisning 
om är hur man skriver diskussionsdelen. Det är den del samtliga elever 
rapporterar om som svår att hantera. För den delen av laborationsrappor-
ten utgör heller varken lärobok eller labb-PM någon resurs. Vad de har att 
ta i bruk är varandra och sin tidigare erfarenhet av att skriva liknande 
rapporter. Några elever kan också få hjälp av föräldrar och kanske är det 
just genom en så pass begränsad insats som att undervisa specifikt om 
diskussionsdelen som skolans fysikundervisning i det här fallet blir mest 
kompensatorisk.  

För svenskämnets skrivande är det kanske framförallt två saker som 
avhandlingens resultat tydliggör. Dels att innehållsgenereringen är mödo-
sam i samband med ett friare skrivande, dels att det finns språkliga krav 
på omformulering. 

I sin avhandling Skriv med egna ord har Nilsson (2002) fyra benäm-
ningar för att rangordna elevers strategier på en skala från att ligga nära 
källtexten till att i ökad grad formulera om den: kopisten, samplaren, 
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omskaparen och referenten. Kopisten skriver av ursprungskällan orda-
grant. Det gör även samplaren. Men här menar Nilsson att eleven gör ett 
aktivt val när det gäller vilka avsnitt som ska kopieras från ursprungskäl-
lan. Omskaparen väljer inte bara aktivt vilka avsnitt som ska ingå i den 
egna texten utan formulerar också i viss utsträckning om texten genom att 
byta ut ord, fraser eller meningar. Däremot är omformuleringarna inte så 
omfattande att ursprungskällan inte känns igen. Referenten däremot for-
mulerar om texten så pass mycket så att ursprungskällan kan vara svår att 
identifiera. I svenskämnets skrivande förväntas elever alltså vara referen-
ter. Däremot kan man diskutera om det verkligen är önskvärt i fysikäm-
nets skrivande. Kanske finns det snarare en textnorm där omskaparen är 
idealet.  

Samtidigt har avhandlingen visat att vägen till en avskrift kan gå via en 
omformulering, vilket ger anledning att i högre grad fokusera vägen till 
texten och inte bara den färdiga produkten. Det ligger också väl i linje 
med idén om formativ bedömning som under senare år fått stort genom-
slag i skolan. Här tror jag som Sofkova Hashemi att verktyg som Wiki och 
Google Drive kan hjälpa till inte bara att synliggöra textens utveckling 
utan också vara ett verktyg för eleverna att medvetandegöra den egna 
skrivprocessen. För svenskämnets skrivande är kanske loggning av texten 
extra intressant, såväl för elever som för lärare, eftersom textens makro-
struktur tycks kunna förändras avsevärt under ett skrivförlopp. Jag tror 
också att en analys av de språkliga resurser elever tar i bruk för att redi-
gera den egna texten relativt enkelt går att implementera i skolans svensk-
undervisning.  

Att skrivande är mödosamt och tar tid är väl kanske inte alltid vad ele-
ver vill höra. Framförallt som utveckling inte heller tycks påverka den tid 
skribenter lägger ner på sin skrivprocess. Kanske är det ändå det vi behö-
ver vara tydliga med: att skrivande tar tid. Det ingår i en skrivprocess att 
vi planerar återkommande, redigerar återkommande och genererar inne-
håll till texten återkommande. I den processen finns mer lustfyllda skeden 
och mer ansträngande skeden. 

Eleverna i den här studien rapporterar också om hur de organiserar sin 
skrivsituation på ett medvetet sätt. Det kan handla såväl om när de skriver 
som platsen de skriver på, men också om hur de tar pauser för att bättre 
lyckas genomföra arbetet med texten. 

Strategiska skribenter tar också de resurser i bruk som kontexten erbju-
der och som är relevanta för att lösa respektive skrivuppgift. I denna stu-
die visar sig skolan erbjuda flera resurser för innehållsgenerering, men inga 
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för redigering. Här tror jag att det kan se mycket olika ut i klassrummen. 
Exempelvis finns gott om exempel på lärare som arbetar med responsar-
bete på olika sätt. Mer problematiskt är kanske det faktum att de resurser 
hemmet kan erbjuda eleverna i skolans skrivande skiljer sig åt. Jag tror 
inte att lösningen är att allt skolskrivande ska ske i klassrummet. Där kan 
eleverna exempelvis inte inrätta sin skrivsituation som de önskar och ris-
ken finns att vi är tillbaka i det skolskrivande som vi hade före processkri-
vandets metodik, då elever precis som på det nationella provet, förväntas 
leverera en text på utsatt tid. Däremot behöver vi kanske i planeringen av 
en skrivuppgift i högre utsträckning fundera över vad de resurser vi erbju-
der i undervisningen egentligen möjliggör för eleverna i deras skrivprocess. 
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Summary 
Previous research on writing processes has shown that they are recursive, 
involving a number of partial processes, and also that they differ between 
individuals as well as between different writing tasks (Appleby 1984). This 
study is an attempt to explore, in different ways, the relationship between 
individual and social aspects of the writing process, applying a dialogical 
perspective on writing. This means investigating the interaction taking 
place between the writer, the text and the context. 
 
A dialogical perspective implies that, when writing, we are affected by the 
social context in two ways: we adapt to the recipient and also to the tex-
tual norms that apply to the subject culture and the writing task at hand. 
This is commonly referred to as ”double dialogicity” (Bachtin 1997). A 
writing process further involves a dialogue between the writer and the 
emerging text. Since there is no direct connection between language and 
thought, it is only when our thoughts are externalized into language that 
they may be subjected to reflection (Vygotskij 1999). A writing process is 
also, to a large extent, shaped by the contextual resources employed (Säljö 
2000). These may be cognitive or physical, providing or enabling certain 
things in a writing process. What resources we choose to make use of, to 
make relevant, is affected by what we consider contextually adequate, as 
well as by what the context makes possible for us to employ (Linell 2009, 
2011). Also, from a cognitive perspective, the writing process is hampered 
by memory limitations. These resources can be traced in both the emerg-
ing and the finished text. In this study, the resources used are brought to 
light in two ways. On the one hand, the way physical resources are reme-
diated in the students’ texts is examined (Prior & Hengst 2010); on the 
other hand, the way language is used by the students as a cognitive re-
source for developing their texts is investigated through the editing per-
formed. 
 
The purpose of this work is to study how experienced student writers in 
Swedish schools handle the social and cognitive challenges facing them in 
different writing tasks. The choice of studying students with extensive 
experience of writing in school places this investigation within the branch 
of writing research that is focused on the writing processes of advanced 
writers (see e.g. Flower & Hayes 1980, and Alamargot & Chanqouy 
2001). There are several reasons for choosing these students. One of them 
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is the demand for writing competence in today’s society, where the written 
word is of paramount importance (Karlsson 2006). Students’ development 
of merely basic skills is thus not a sufficient goal for the teaching of writ-
ing in school. Consequently, taking an interest in what is distinctive about 
advanced student writing may help to develop strategies for the teaching 
of writing. Another reason, in my view, is that the prevailing picture of a 
school in crisis may need some modifying. Too often, in the deficit dis-
course currently surrounding the Swedish school debate, the shortcomings 
of students and teachers are brought to the fore. This study, in contrast, 
shows that today’s school has the capacity to develop advanced writing 
ability in students. 
 
The students investigated were in their final, third year of the science pro-
gramme of upper secondary school in Sweden. They frequently had writ-
ing tasks within different school subjects which they solved wholly or 
partially outside of class. What happens from the handing out of a writing 
task to the submission of the finished text is relatively unexplored. I there-
fore decided to investigate the home as a context for school writing. 
 
In a close-up study, three students video filmed their work on two differ-
ent writing tasks: a lab report in physics and a text to be written within 
Swedish as a school subject. In the latter case, the students wrote either a 
realistic or a naturalistic text of a basically narrative kind, or a literary 
analysis of The Metamorphosis by Kafka. The texts were logged by the 
students writing on Google Drive, subsequently sharing their documents 
with me. Combining video film and logging enabled a specific contextual 
resource to be connected to its remediation in the text. The logging also 
provided information about the editing done by the students. At certain 
intervals, Google automatically saved new versions of the text. Each new 
version was compared with the preceding one, based on a set of editing 
categories (Lillis 2008). In so doing, I interpreted the occurrence of differ-
ent categories in the students’ editing as a qualitative feature, i.e. the more 
types of editing you perform as a writer, the more linguistic resources are 
at your command for developing your text. In addition to categorizing the 
editing performed, I analysed whether the editing occurred in the graphic 
paragraph just formulated or in another graphic paragraph in the text. I 
refer to the former type as ”Type 1” editing, the latter as ”Type 2” edit-
ing. This classification is data driven, but earlier research has indicated the 
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relevance of also studying when editing is carried out in a writing process 
(Rijlaarsdam & van den Berg 2006). 
 
The material at hand further enabled me to investigate how the students 
moved between a local and a global text focus. The parallel handling of 
both a local and a global text focus makes extensive cognitive demands on 
the writer; indeed, it represents a kind of hallmark for advanced writers 
(see e.g. Evensen 1997 and Faigley & Witte 1981). Research into writing 
processes has in fact shown, among other things, that for such writers the 
writing process is, to a larger extent than for others, recursive rather than 
linear (see e.g. Bereiter & Scardamailia 1987). The different writing activi-
ties – here referred to as content generation or collecting, planning, formu-
lating and editing (cf. Hayes & Flowers 1980) – thus recur, again and 
again, in the writing process.  
 
The three students in the close-up study were also interviewed. They pre-
sent a picture of themselves as writers, and also of the resources relevant 
for managing writing tasks within the school context, of writing in general 
within the two subjects of physics and Swedish, and of the solution, in 
more specific terms, of the two writing tasks. To some extent, a stimulated 
recall method was also employed, where the students commented on brief 
clips from the video films and a number of screen dumps. 
 
The close-up study also revealed what is individual and what is of a social 
nature in the writing process, what may be thought of as being part of the 
student’s general strategies and what may be seen as belonging to more 
subject-specific strategies (cf. G factor, F factor; Evenson 2006). However, 
settling such questions on the basis of such limited material as three stu-
dents is hazardous. Therefore, the study also included a larger material, 
where students accounted for their writing processes by means of pictorial 
narratives. This enabled a comparison between the strategies chosen by 
the students in the close-up study and the pattern emerging from a larger 
group of students. 
 
The students were asked to construct such pictorial narratives – 27 about 
writing a lab report in physics, 19 about writing a realistic or naturalistic 
text, and 21 about writing a literary analysis of Kafka’s The Metamorpho-
sis – as they submitted their texts to the teacher (cf. Prior & Shipka 2003). 
The texts were part of a larger teaching process, documented by me. The 
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lab reports were written in connection with two different laboratory ex-
periments, one about the Earth’s magnetic field, the other about radioac-
tive radiation. The teacher explained the purpose of the writing task as 
providing an opportunity for the students to show their knowledge in 
another way than through a traditional test. The realistic or naturalistic 
text was written towards the end of the study of a specific epoch, where 
the students had, above all, been concerned with reading and discussing 
extracts from classic literary works. The teacher explained the purpose of 
the writing task by saying that the students needed a challenge in their 
writing. Writing a literary analysis of Kafka’s The Metamorphosis was 
part of the final test on modernism; the student in the close-up study opted 
for ”home exam” as the heading of her text. The pictorial narratives give 
a chronological account of what, from a student’s perspective, it meant to 
take on these writing tasks. Apart from seeking answers to how the writ-
ing processes differ between physics and Swedish, my primary aim was to 
find out what activities are involved in a writing process, when it starts 
and when it ends. To some extent, I had to go beyond the earlier defini-
tion of the writing process as consisting of four partial activities. Nonethe-
less, I chose to see the writing process as activities describing the student’s 
text work in their pictures, while other activities were analysed with re-
gard to their importance for the writing process (see ESSP’s, Prior & Ship-
ka 2003). In my view, these activities laminate the writing process, telling 
something about how the students chose to structure and organize their 
work with the writing task. 
 
As the pictorial narratives described how the students solved a writing 
task at home, they also, together with the video material, provided infor-
mation about the home as a context for school writing. Besides giving 
information about how the writing process was organized, the material 
made it possible to explore what function a parent may have as a resource 
for students in the writing process. 
 
Other resources used by the students also, in different ways, emerged 
clearly from the material. In connection with making their pictorial narra-
tives, the students were further asked to construct lists of what, to their 
minds, had proved most useful for them in writing the respective text. The 
lists functioned as a quantitative basis for distinguishing the most central 
resources and the question was asked what these resources had to offer 
students in their writing processes. This question was primarily answered 
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through analysis of the remediation taking place, i.e. how different contex-
tual resources left traces in the students’ texts, but also by analysing other 
parts of the material. The use of contextual resources was related to both 
the writing task and the subject context at hand; the extent to which the 
resources employed by the students were internal or external to the school 
was also taken into account. 
 
The following three questions were addressed in the study: 

1. What role do subject contexts play for the students’ writing pro-
cesses? 

2. What individual strategies are used by the students to handle the 
challenges they face in their writing? 

3. What contextual resources do the students employ in their writing 
processes and what do these resources have to offer the students 
in their work with the text? 

 
In a Nordic perspective, a large proportion of the research on school writ-
ing in the 2000s has been focused on writing in different school subjects 
(see e.g. Liberg et al. 2002, Lorentzen & Smidt (eds) 2008 and Krogh et 
al. 2010). A recurring, important conclusion has been that the subject 
culture “enforces”, as it were, the emergence of differences between texts 
(see also Martin & Rose 2008). Accordingly, it was deemed of interest in 
this study of writing processes within two different subjects to investigate 
whether different subject contexts also enforce the emergence of different 
writing processes. The results of the study seem to indicate that this is the 
case. 
 
When the students wrote the lab report in physics, they started off as soon 
as possible after the relevant lab lesson, when it was still fresh in their 
minds, as they put it. First the easy parts were written, i.e. Purpose, Meth-
od and Calculations, Material and Results. These were followed by the 
difficult parts, among them, without exception, Discussion and Sources of 
Error. Some students also considered Theoretical Background difficult to 
write; others tended to describe this part of the report as time-consuming. 
Not only is the fact that the lab report was written in a certain order, from 
easy to difficult parts, worth emphasizing, but also the notion that the lab 
report makes up a sort of text that can be divided into separate units, each 
written on its own. 
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When, in contrast, the students wrote a realistic or naturalistic text within 
the framework of Swedish, a fairly long time elapsed before the students 
actually started to write. This length of time was described as an “inspira-
tion phase”, where the students were busy finding a subject for their texts. 
Several students described the inspiration phase as a laborious stage in the 
writing process, while the formulation phase was seen as relatively easy. In 
accounting for their work with this text, the students use expressions from 
process writing methodology (see Strömquist 1989 and 2007). They expe-
rience their work as consisting of three different phases: prestage, writing 
stage and post-stage. The prestage involves the writing of a synopsis and 
mind maps; the students also describe how they brainstorm. The text is 
described as a draft to be edited and further elaborated. However, refer-
ences to process writing methodology are completely lacking in the stu-
dents’ descriptions of how they go about writing lab reports in physics. 
 
The loggings of the texts in the three close-up studies presented a similar 
picture. The lab report was written in separate parts, from easy to more 
difficult ones. Editing affecting the macrostructure of the text did not oc-
cur. In the realistic or naturalistic text, the paragraphs were developed at 
several different times during the writing process and questions concerning 
the global structure of the text seem constantly to have presented them-
selves. Extensive deletions were performed, and new angles to the subject 
introduced, affecting the macrostructure of the text. These differences can, 
to some extent, be attributed to the fact that the lab report per se has a 
given structure, with fixed headings, while a corresponding structure has 
to be created by the writer of a more narrative text. At the same time, the 
logging of the literary analysis of Kafka’s The Metamorphosis showed that 
it was not only a question of given versus free structure with regard to the 
writing task. In fact, just like the lab report, the literary analysis had a 
predetermined structure where the students were expected to answer four 
questions, numbered 1–4. Here, too, it turns out that paragraphs were 
developed at different times in the writing process, and that extensive 
changes in the text could occur. In other words, there were similarities in 
the handling of the two writing tasks within Swedish that seemed to be 
related to subject culture rather than to the structure of the instruction for 
the writing task.  
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Writing processes are also individual. In the study, this comes out in basi-
cally two ways, in the resources chosen by the students as well as in their 
editing of their texts. The three students in the close-up study – here called 
Kerstin, Paula and Sara – certainly made use of common resources, writ-
ing their texts in different ways depending on subject culture, as just 
pointed out, but they also, regardless of subject, employed individual 
strategies. In answer to the second research question, concerning what 
individual strategies were used by the students to handle the challenges 
they faced in their writing, Kerstin may be said to have used “herself” or, 
rather, a general writing ability which she could transfer between different 
contexts. She describes, in her own words, her general writing ability as a 
tool for compensating for what she sees as her insufficient knowledge of 
physics. She often gets high grades on the writing tasks she submits, writ-
ing with a good deal of confidence and, as she puts it, without too much 
pressure. As for Paula, her father functioned as an important resource, 
with whom she discussed the organization and content of the text as well 
as formulations and various formal aspects. Paula could also discuss tasks 
in physics with her father, who supported her in developing a more scien-
tific kind of discourse. Even if Paula’s father neither took over the respon-
sibility for her text nor deprived her of the initiative in working with it, 
there were clearly great differences in the kind of support that the home 
could offer the students in their school writing. Sara was the one of the 
three who used digital media most frequently in her writing process (they 
all wrote their texts on a computer). Apart from using her computer as a 
mere writing tool, Sara used it to find relevant content for her text and 
also to discuss the texts written with others on Facebook. In Sara’s writing 
process, digital pauses of different kinds also laminated her work with the 
text. She was the one of the three students who most frequently changed 
focus between different activities. Now and then, however, these pauses 
seemed to disturb rather than benefit the writing process. This applied, in 
particular, when Sara was listening to Spotify, several times interrupting 
her writing to change tunes or adjust the volume.  
 
Individual strategies also appeared in the students’ editing patterns. Above 
all, Kerstin and Sara differed significantly. Kerstin did her editing during 
the formulation stage, regardless of writing task, being what I have chosen 
to call a Type 1 editor, while Sara mainly did her editing after the formu-
lation stage, being what I call a Type 2 editor. These types are partly com-
parable to the planners and editors of previous research (see Torrance, 
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Thomas & Robinson 1994), with the important difference that Kerstin 
performed a great deal of editing in the text, even if it took place within 
the graphic paragraph she was just formulating. In the interview, Kerstin 
repeatedly says that she wants to get it right from the very start. This 
strategy thus seems to have been a deliberate choice by Kerstin. Based on 
five different categories – addition, deletion, reformulation, restructuring 
and correction – the analysis of the editing done by the three students 
pointed to similarities as well as difference. All five categories could be 
found in the three students’ editing work. My interpretation of the result is 
that Kerstin, Paula and Sara were all capable of using language as a re-
source for developing the text in several different ways. Differences in 
editing patterns emerged primarily in their work with the text in Swedish. 
Here, relatively speaking, Kerstin performed many reformulations with an 
impact on register as well as cohesion. Paula carried out a relatively large 
number of deletions, whereas Sara’s editing work was dominated by cor-
rections of various errors at the surface level of the text. This could be 
mainly attributed to Sara’s strategy of formulation, which could be de-
scribed as “quick and dirty”, i.e. “flow writing” long paragraphs without 
interrupting the process (cf. romantic position; Galbraith 1996). Both 
Paula and Sara also made changes in the text that affected its macrostruc-
ture (cf. Faigley & Witte 1981). This means, among other things, that 
both of them must have had a local as well as a global text focus in their 
writing process. In relation to Faigley & Witte’s well-known study of edit-
ing strategies where three categories of writers were compared – young 
inexperienced writers, young experienced writers and adult experienced 
writers – Kerstin’s editing work was of a kind that resembles that of adult 
experienced writers. 
 
The investigation showed evidence of further strategies related to individ-
ual choice rather than subject culture. However, these strategies did not, in 
the close-up study, manifest themselves as a distinction between the three 
students’ strategies, and so could be easily missed. It was rather a matter 
of strategies distinguishing advanced young writers from inexperienced 
young writers. Some of these strategies have already been mentioned, such 
as the students’ editing work and ability to handle, in parallel, both a local 
and a global text focus. A final, crucial factor in these three students’ writ-
ing processes was their recursive nature: content generation, planning and 
editing were recurring activities in their work with the text. 
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The answer to the third and final research question – what contextual 
resources the students employ in their writing processes and what these 
resources have to offer them in their work with the text – indicates that 
the use of resources to some extent differs between writing tasks within 
the two subjects. The difference was most pronounced concerning which 
resources were seen as the most important ones. In writing a lab report in 
physics, the instruction, the so-called lab memo, the textbook and friends 
made up the most important resources. In fact, writing the lab report 
comes out as something resembling 
a collaborative process. Above all, the students discussed results and com-
pared calculations with each other (cf. Knain 2005), but the theoretical 
basis of the laboratory experiment was also discussed. The lab memo was 
drawn on for the writing of those parts of the lab report that were consid-
ered easy by the students. Formulations were recycled and the instruction 
in the lab memo was converted to fit their own text. The textbook provid-
ed the basis for writing the theoretical background. Here, too, content as 
well as formulations were remediated in the students’ texts. Moreover, 
most of the students chose the same point of departure in their texts as 
that provided by the textbook in the corresponding section on the Earth’s 
magnetic field. For the discussion part, which all the students considered 
difficult to write, neither the lab memo nor the textbook could offer any 
help. Instead, the students helped each other and those who could do so 
asked a parent for help. The teacher was also described as a resource by 
some students, although it was not made clear whether he or she could 
offer any support for this particular part of the text. 
 
As regards the realistic or naturalistic text, the students stated “myself” as 
one of the most important resources. This may be compared with the lab 
report, where only two students chose to highlight themselves as a central 
resource. What the students had in mind is that it was up to themselves to 
take responsibility for all parts of the writing process; “It’s all you, sort 
of”, in the words of one of the students. Among other resources stressed 
by the students is their literature textbook, which, they thought, helped 
them to define the distinctive features of a realistic or naturalistic text, 
especially from a stylistic point of view. 
 
For writing the literary analysis of Kafka’s The Metamorphosis, the most 
important resource, according to the students, was – apart, of course, 
from having read the short novel – the literature textbook, which helped 
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them to generate content. In contrast to the writing of the theoretical 
background in the lab report, the students chose to reformulate the text-
book presentation when writing the literary analysis. It was thus only the 
content that was remediated in the students’ texts. There may be several 
reasons why the students chose to stay closer to the text when the physics 
textbook was remediated, while reformulating it when the literature text-
book was remediated. The explanation is primarily to be found in a ques-
tionnaire, answered by the students, where writing in physics is compared 
with writing in Swedish as a school subject, and where, in the students’ 
view, the language is what matters in Swedish while the content is the 
important thing in physics. In other words, you are expected to reformu-
late the text in Swedish but need not do so in physics. 
 
Further, for all three writing tasks, digital media in a wide sense were seen 
as an important resource. What, more specifically, digital media contrib-
uted to the writing process is harder to tell as the students sometimes only 
stated “computer” as a resource. However, when answers were made 
more specific, they may involve word processing programs or calculation 
programs, thus tools for inscription and possibly also for editing. The 
students further mention various databases for information search as well 
as web forums that may have a similar function. In addition, the students 
had their own class groups on Facebook where they discussed the writing 
tasks. In one of these groups, to which I was invited, the prime subject for 
discussion among the students was the lab report in physics. The questions 
asked related to both calculations and factual information. 
 
The resources employed, or made relevant, by the students in their writing 
process consisted both of those made available by the school, which I call 
school-internal, and of other resources, which I call school-external. These 
resources offer different kinds of support in the writing process. Even 
though the division into school-internal and school-external resources is 
hardly a matter of course, it appears that the school-internal resources 
primarily offer different kinds of support for content generation. For two 
of the three writing tasks, the students also received help in planning their 
text, through the written instructions provided by the teachers. The plan-
ning of the more narrative text, however, was the students’ own responsi-
bility. For one of the writing tasks, the lab report in physics, the school-
internal resources also offered support for formulation. This is shown by 
the circumstance that formulations in the textbook as well as in the lab 
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memo were remediated in the lab reports in a way that kept relatively 
close to the original text (cf. Aamotsbacken & Ackeland 2013). Even 
though the students were given some degree of support by the textbook 
and the teaching concerning what is stylistically distinctive for a realistic 
or naturalistic text, the school-internal resources basically offered no for-
mulation support relevant for the two tasks handled by the students with-
in the framework of Swedish. Nor was any help offered concerning edit-
ing, whether for Swedish or physics. The students also describe how they 
read each other’s texts and asked for help from parents or siblings for this 
part of the writing process. All in all, the school-internal resources support 
the students to a higher degree when writing the lab report, than when 
writing the tasks within Swedish. At the same time, according to the stu-
dents, it was the literary analysis of Kafka’s The Metamorphosis that 
caused them the least trouble among the three writing tasks. 
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Bilaga 1. Instruktion för att göra bildberättelse 

Kronotopisk laminering (Prior & Shipka 2003)
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Bilaga 2. Enkätfrågor 
 

Enkätfrågor om att skriva i fysik och svenska 
 

1a. Vad är enkelt när man skriver en laborationsrapport i fysik?  
1b. Vad är svårt när man skriver en laborationsrapport i fysik? 
 
2 a. Vad är enkelt när man skriver en text i svenska? (Välj gärna någon 
specifik text) 
2 b. Vad är svårt när man skriver en text i svenska? 
 
3. Liknar en skrivuppgift i svenska och en skrivuppgift i fysik varandra på 
något sätt? 
 
4. På vilka sätt skiljer sig en skrivuppgift i fysik och en skrivuppgift i 
svenska? 
 
5. Vilken slags kunskap förmedlar man i fysik respektive svenska? 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Intervju med fokuselever – frågeguide 
 

• Vad tycker du generellt om skrivande? Vad associerar du till? Vad 
ser du framför dig? Kan du ge något exempel? 

• Vad tycker du specifikt om den här texten/uppgiften? 
• Kan du berätta lite vad som händer på filmen? Tänkte du något 

speciellt? Är det en typisk bild av ditt skrivande vi ser på filmen? 
Möjlighet att be om förtydliganden och ställa frågor om resurser, 
tid, plats andra aktiviteter som inte tycks ha med skrivuppgiften i 
sig att göra… (Pauser, när man bokar biobiljetter, skriver sms, 
hänger på Facebook…, fyller de någon som helst funktion?) 

• Hur gör man för att skriva denna text så bra som möjligt? 
• Vad måste man kunna för att skriva den här texten? Vilken kun-

skap behöver man besitta/inneha? 
• Vad är svårt/enkelt/utmanande/kul med denna skrivuppgift? 
• Vilka hjälpmedel brukar du använda? Det är svårt att se något 

konkret exempel i filmen på att tidigare texter eller lärarens re-
spons på tidigare texter skulle ha någon betydelse för den text du 
skriver här. Är det en korrekt bild? Om inte, kan du i så fall ge 
exempel på sådant du verkligen haft nytta av och som du tänkt på 
under själva skrivandet. 

• Har du lärt dig något av att skriva den här texten? Eller är texten 
mer en förmedling av kunskap? Får du kunskap när du skriver el-
ler förmedlar du kunskap? 

• Vad har hänt från att du fick uppgiften på lektionen tills du sätter 
dig vid datorn? Har du förberett dig för själva skrivandet på nå-
got sätt? Hur? 

• Händer något mer från inspelningens slut tills du lämnar in tex-
ten? 

• Vad kände du när du fick tillbaka texten? 
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