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Abstract 
 
Tomas Svensson (2014): Alexander, Sara och skriften. En skriftbruksetnogra-
fisk studie av barn i mellanåren. (Alexander, Sara and Writing: An Ethno-
graphic Approach to Children’s Use of Writing). 
Studier från Örebro i svenska språket 10.  
 
This thesis focuses on literacy in children aged 11-12. The overriding 
purpose is to describe the specific competencies that children employ in 
their daily use of writing.  What do they do with writing and how do 
they do it?  

The theoretical framework is primarily the strand of literacy research 
that belongs to the field of New Literacy Studies, where literacy is un-
derstood as socially and contextually related. The study also draws on 
ethnomethodology in the sense that the object of study is the daily ac-
tions through which we construct our lives and negotiate identities. Two 
children, a boy and a girl, with different socio-economic backgrounds 
and family situations were observed at home, in school and during free-
time activities for more than a year through an ethnographic research 
approach. 

The thesis identifies the different competencies that the children acti-
vate. In one case competencies involving oral skills are primarily used as 
resources in problem solving, while writing and reading are used to solve 
similar problems as a matter of course in the other case. The thesis also 
shows that a common use of writing is to regulate and organise everyday 
and special activities such as planning Christmas gifts and to write re-
minders that school tasks need to be completed and reported. 

In terms of materiality, writing is available in more or less conven-
tionalised formats. Common formats for everyday written products are 
sheets of paper in different sizes (A4 to post-it notes), or digital screens 
(computer, TV, mobile phone). The school whiteboard has a special 
materiality and is the material source of a great many of the everyday 
written products.  

Keywords: literacy, literacy event, writing, read, write, children, ethnogra-
phy, ethnometodology, everyday activities, action. 
 
Tomas Svensson, Department of Humanities, Education and Social  
Sciences Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden,  
tomas.svensson@oru.se 
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Förord 
Så är det då dags att skriva det där som man så många gånger skämtat om 
under doktorandtiden, nämligen den högst personliga texten. Texten som 
ingen ska granska och pröva rimlighet och relevans i, där inga hänsyn tas 
till teorier eller tolkning av andras resultat och där inga referenser ska 
anges. Ärligt talat känns det lite overkligt. Tänk att fem år bara tagit slut, 
och vips ska den sista punkten komma på plats. Att skriva en avhandling 
är delvis ett individuellt projekt, men ett projekt som är helt beroende av 
miljöer som på olika sätt medverkar till det som resulterar i en färdig av-
handling. Det är därför på plats att nu ge några personliga tack. 

En vanlig turordning vid tack brukar vara att börja med huvudhand-
ledaren, men Per får ursäkta mig för att jag frångår den principen. Med 
hänsyn till det långa fältarbete som genomförts tillsammans med er, Alex-
ander och Sara, och med tanke på hur nära jag fått följa er, så är det första 
tacket riktat till er. Sara och Alexander, ni ska veta att jag är oerhört tack-
sam för att ni släppte in mig i er vardag, för att ni lät mig följa er vid mat-
bord, inne i era rum, i tv-soffor, och för att ni lät mig på nära avstånd 
skugga er och era kamrater i skolan.  

Näst på tur att tacka är ni föräldrar och syskon till Sara och Alexander. 
Ni lät mig gå omkring i era hem som om det i en sådan privat miljö skulle 
vara normalt med en främmande person som skriver anteckningar, foto-
graferar, filmar och ställer märkliga frågor. Ni har alltid varit tillmötes-
gående och bidragit till att jag känt mig välkommen, och ni har stöttat Sara 
och Alexander under den här resan.  

Ett stort tack riktar jag också till alla lärare, rektorer, vaktmästare och 
annan personal på skolorna. Ni har visat stort tålamod och en positiv in-
ställning till att medverka. Ni har inkluderat mig i er vardag, och på flera 
sätt underlättat mitt arbete. Jag har alltid känt mig välkommen hos er. Ett 
särskilt tack till er klasslärare och mentorer som under lektion efter lektion 
låtit mig närvara med anteckningsblock och filmkamera. Genom er med-
verkan har ni på ett påtagligt sätt bidragit till det omfattande forsknings-
material som skapats under fältarbetet.  

Ett tack också till Saras och Alexanders kamrater och till deras föräld-
rar. Utan era medgivanden och er positiva inställning skulle det här pro-
jektet blivit betydligt svårare. 

Och nu Per Ledin, professor vid Örebro universitet, ett jättetack för att 
du varit min huvudhandledare under de här åren. Det är lätt att i efterhand 
skönmåla i ett förord som detta, men du har på flera sätt varit en utmärkt 
handledare för mig. Du är oerhört kunnig inom det fält som avhandlingen 
rör sig. Dina insiktsfulla kommentarer, och dina förslag för att ta nästa 
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steg, har fått mig att inse vilken resurs du är. Du har dessutom varit ly-
hörd, och vi har tillsammans hittat bra former för det ack så viktiga hand-
ledningsarbetet. Särskilt under slutfasen har du verkligen visat att din dörr 
aldrig är stängd. Även om du inte alltid kan ha tid för långa samtal, så har 
du alltid haft tid att lyssna. Ett av mina tidiga intryck av dig är från en 
tisdagförmiddag när du gick runt i korridoren med en kaffemugg i handen 
och frågade hur folk hade det. Det uppstod korta samtal om en disputation 
som ägt rum, om en forskarutbildningskurs och om en artikel som en med-
arbetare planerade. Jag har berättat den episoden för några vänner från 
andra lärosäten, och fått veta att det inte är självklart att professorer gör 
så. Den här korta episoden har etsat sig fast i mitt minne, och samman-
fattar på något sätt min upplevelse av att ha varit din doktorand. Du har 
varit närvarande, intresserad, kunnig och lyssnande. 

Ett stort tack till doktorandkolleger och seniora forskare i den tvär-
vetenskapliga forskarskolan Limcul. Ni har alla på olika sätt bidragit med 
insiktsfulla kommenterar om projektets utformning och om utkast och 
textmanus. Ett särskilt tack till Ann-Carita Evaldsson som varit min bi-
handledare, och som framförallt varit ett stort stöd vid utformningen av 
projektet och bidragit med värdefulla erfarenheter av forskning där barn 
och barns vardag är i fokus. Ett tack också till Vetenskapsrådet som finan-
sierat forskarskolan och därmed även min anställning. 

Tack också alla som under de här åren arbetat, och arbetar, i svenska 
språket vid Örebro universitet. Det har under åren varit många givande 
samtal som bidragit till hur avhandlingsprojektet utvecklats. Tack också 
till er kolleger som delat samma personalrum, vilket varit en viktig plats i 
min forskarutbildning. De mer spontana samtalen runt fikabord och mat-
lådor har varit ett livselixir för mig, utan dem hade jag inte klarat det här. 
Ett särskilt tack till doktorandkollegerna Daroon och Eric. Vi har följts åt 
under hela min resa, och tillsammans delat både mödor och skratt. Våra 
samtal har varit viktiga för mig, vare sig det handlat om forsknings-
teoretiska angelägenheter, om hur det är att vara doktorand eller mer all-
dagliga och privata angelägenheter. 

Jag vill också rikta ett tack till Anna Malmbjer som var manusläsare vid 
mitt mittseminarium, och till Johan Tønnesson som var opponent vid mitt 
slutseminarium. Ni har båda med er noggranna läsning och era insiktsfulla 
kommentarer och förbättringsförslag på ett avgörande sätt bidragit till 
avhandlingens slutliga utformning. Tack också alla ni som i samband med 
forskarutbildningskurser, seminarier och konferenspresentationer bidragit 
med kommentarer.  

Ett stort tack till dem som sett till att det allra mesta av mina språkliga 
begränsningar och onödiga upprepningar inte drabbar er läsare. Tack till 
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Ulla Moberg som korrekturläst slutmanuset, och tack till Elisabeth Wennö 
som sett till att de engelska texterna är just engelska sådana. 

Tack också till alla vänner som gett mig stöd, och till före detta kolleger 
vid Karlstads Universitet som inspirerade mig till att våga ta steget in i en 
forskarutbildning. 

Det avslutande tacket går till familjen, som varit grunden för att orka 
och kunna göra den här resan. En familj som under min doktorandperiod 
fick en tillökning genom lilla barnbarnet Vanja. Tack Vanja för att du så 
reservationslöst visat din glädje och helt och hållet fångat mig i din värld 
och dina lekar. Du har betytt oerhört mycket för att ge mig distans till 
doktorandarbetet. Slutligen så, ett ärligt, innerligt och helhjärtat tack till 
dig Monica. Vi har delat drygt trettio år tillsammans, och du har alltid 
varit den som funnits som det stora stödet. Du har stöttat och supportat 
mig i (nästan) alla mina upptåg och idéer under livet. Tack för allt du gjort 
och betytt för mig under dessa fem doktorandår Monica. 

Örebro, februari 2014 
Tomas Svensson 
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1 Inledning 
Den här avhandlingen tar upp skriftanvändning. Skriften är sammanlänkad 
med vårt mänskliga verbalspråk, och ett uttryck för det som är unikt för 
människan. Det som skiljer arten människa från andra arter är vår utveck-
lade språkförmåga. Efter att ha varit den talande människan under en 
mycket lång tid, så uppkom för snart 6 000 år sedan ett behov av att på ett 
nytt sätt kunna använda visuella symboler i form av bilder eller enklare 
figurer för att symbolisera det talade språket. Flera skriftsystem utveckla-
des och innebar en smärre revolution när det gällde människans möjlig-
heter att kommunicera, lagra kunskap och utveckla komplexa samhällen 
med avancerad administration. Skriften är starkt förknippad med männi-
skans utveckling under de senaste 5 500 åren. Frågan är om vi kunnat 
bygga pyramider eller tunnelbanor utan ett skriftsystem som möjliggör en 
relativt avancerad planering och även att viktiga logistikflöden fungerar. 
Skriftens koppling till civilisation framhålls ofta hos literacyforskare, som 
hos Coulmas (1989:4). 

[W]riting has to be seen as a result as well as a condition of civilization, as a 
product shaped by civilization and a tool shaping it. Writing was not in-
vented for literary purposes, but its invention made literature possible”. 
(Coulmas:1989:4) 

Skriftsystem har alltså utvecklats som följd av vissa behov, men skriften 
medför i sig att det blir möjligt att använda den för nya syften och inom 
nya domäner. Sådant vi tar för givet att vi använder skrift för, gjorde vi 
tidigare genom samtal. År 1970 köpte vi tågbiljetter via samtal med en 
biljettförsäljare. Idag gör vi det genom att via skrift orientera oss på en 
digital hemsida. 

Skriftanvändning har alltid varit nära knuten till makt och status. Ge-
nom skrift är människors dagliga liv möjligt att både reglera och kontrol-
lera. Skrift är också ett verktyg för att utmana makt, för att blottlägga 
dolda sanningar och för att utmana hela regimer. Ur ett svenskt perspektiv 
hade våra folkrörelser och deras starka inverkan för att driva fram nya 
villkor för arbetare, lagar och rättigheter inte varit möjlig utan skrift (och 
givetvis inte heller utan engagerade människor). I många delar av världen, 
och inte särskilt långt från Sveriges gränser, fängslas, försvinner och avrät-
tas människor på grund av det de gör med skrift. Journalister och för-
fattare stoppas, deras skrifter får inte spridas. 

De flesta av oss är vana vid skrift i mer alldagliga kontexter. Vi känner 
igen sådant som att det är viktigt med ett skrivet kvitto för att kunna re-
klamera något eller att det är viktigt med underskrifter. Vi som bor i Sve-
rige, och även i flera andra delar av världen, använder i princip dagligen 
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skrift för en mängd syften. Genom vår tidiga skolgång har vi fått veta vik-
ten av att lära sig sitt språks alfabet och att känna till bokstäver. Vi har 
tränats genom ABC-böcker och aktiviteter som Veckans bokstav (se till 
exempel Skoog 2012) eller genom att lära oss våra klasskamraters bokstav 
(som att Lisas bokstav är L). 

I avhandlingen är intresset riktat mot skriftanvändning i det vardagliga 
livet, och särskilt mot sådant som ingår i dagliga rutiner. Skriften genomsy-
rar mycket av vardagen. Våra samhällsinstitutioner är i hög grad skriftbe-
mängda. Vi behöver skrift för att få saker gjorda, vi skriver kom ihåg-
anteckningar, planerar inköp och umgås i sociala medier. Genom att un-
dersöka det vardagliga är syftet att synliggöra hur vi gör sådant som vi inte 
är helt medvetna om, eller medvetna om hur vi gör. Många kan säkert 
knyta både skor och slipsar, men är nog ganska dåliga på att med ord be-
skriva hur det görs. Vi vet att vi brukar utföra det på ett visst sätt, men blir 
inte medvetandegjorda om det förrän någon bryter handlingsmönstret. 
Vardagen är till stor del en fråga om sådan rutinisering. 

Det är i det till synes obetydliga vardagslivet som våra institutioner åter-
skapas, vidmakthålls och långsamt förändras. Det är också där vi som indi-
vider förhandlar om våra identiteter och värderingar. Vi blir väsentligen till i 
vardagen. (Sparrman et al 2009:12) 

Citatet ovan ger ett välgrundat motiv för att undersöka vardagen, den vä-
sentliga vardagen.1 Det är i vardagens skriftbruk vi bör söka efter grunden 
till vad som kännetecknar just den vardagliga skriftkulturen, vilket också i 
hög grad är den kultur som präglar vårt sätt att använda (läsa och skriva) 
och förstå skriftens funktion och roll i vår egen samtid.  

Avhandlingen ges ut i en tid när vi i Sverige står mitt i en debatt angå-
ende sjunkande resultat i den senaste PISA-undersökningen (Skolverket 
2013) vad gäller svenska ungdomars läsförståelse. I debatten talas det om 
att svenska ungdomar blir allt sämre på att läsa. Inte lika ofta nämns det 
att kraven på literacy blivit större. Från senare delen av 1900-talet har 
utbildningskraven ökat så att i princip alla ungdomar i Sverige går ett tre-
årigt gymnasium. Under samma tid har även mängden som studerar vid 
universitet ökat, och numera möts studenter med vitt skilda bakgrunder i 
högre utbildning. Betydligt fler än tidigare förväntas kunna skriva exa-
mensarbeten eller uppsatser. I ett nutida Sverige förväntas vi kunna sms:a, 
blogga, chatta och skriva statusuppdateringar i sociala medier. Inom yrkes-

                                            
1 Titeln på den antologi ur vilken citatet är hämtad är just Den väsentliga vardagen 
(Sparrman et al. 2009). 
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livet har krav på dokumentation och en ökad grad av självständighet också 
bidragit till att kraven på literacy ökat.  

Ett sätt att förstå literacy i dagens kunskapssamhälle ger DeSeCo, Defi-
nition and Selection of Competencies. DeSeCo är ett utbildningspolitiskt 
projekt, initierat av OECD i samverkan med forskare, som beskriver 
grundläggande kompetenser som utbildningssystem bör bejaka.2 Literacy 
är den huvudsakliga grunden, och poängen är att beskriva literacy i termer 
av sociala kompetenser (och inte som isolerade mentala färdigheter eller 
förmågor), som människor tar i bruk för att möta olika krav, utmaningar 
och uppgifter.3  

Thus, the notion of competencies encompass cognitive but also motivation-
al, ethical, social, and behavioral components. It combines stable traits, 
learning outcomes (e.g., knowledge and skills), belief-value systems, habits, 
and other psychological features. In this view, basic reading, writing and 
calculating are skills that are critical components of numerous competencies. 
(Rychen & Salganik 2000:8) 

Avhandlingen tar sig an den här typen av skriftkompetenser hos barn i 
mellanåren, mer exakt två barn i 11–12-årsåldern, Alexander och Sara. 
Den handlar om vad de gör med skrift, hur de använder den för att klara 
av olika saker, som att värma pizza, läsa på läxor eller planera veckan. 

Ett motiv för att studera skriftbruk i mellanåren är att barnen i de åld-
rarna har viss vana vid att möta och hantera skrift. I Läroplanen för 
grundskolan står det under kunskapskrav för svenska, betyg A, i slutet av 
skolår sex att ”[e]leven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn 
och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt” (Skolverket 2011:229). En motsvarande 
formulering finns även för skrivandet: ”[e]leven kan skriva olika slags tex-
ter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig 
variation” (ibid:229). Vårt samhälle förväntar sig alltså att barn i slutet av 
mellanåren ska vara relativt vana skriftbrukare. I den årliga nationella 
undersökningen (Mediebarometern) av medievanorna hamnar åldersgrup-
pen 9–14 år i topp när det gäller att läsa böcker, och under senare års 
undersökningar även när det gäller att spela datorspel (Nordicom 2012). 
Man brukar tala om bokslukaråldern (Ewald 2007 och Jönsson 2007).  

Ytterligare ett motiv för att studera barn i mellanåren är att det är en ål-
dersgrupp som inte är särskilt väl beforskad. På svensk mark finns en hel 

                                            
2 Se Rychen & Salganik (2003). 
3 Jämför med Liberg & Säljö (2012) som talar om grundläggande färdigheter på ett sätt 
som ligger nära OECD:s kompetensbegrepp. 
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del forskning om åren fram till mellanåren, det vill säga spädbarns- och 
förskoleålder och tidig skolåder. Det finns även en hel del forskning om 
tonårsperioden. Det har under senare år kommit en del studier av mellan-
åren, och startats forskarskolor som har fokus på mellanåren. I ett inter-
nationellt perspektiv råder ungefär samma förhållande. Det gemensamma 
för den forskning som finns är att den utgår från, eller i någon utsträckning 
knyter an till, lärande och utbildningssystem. Den större mängden av 
forskning är huvudsakligen inom skola, men det finns även en del (huvud-
sakligen internationell) forskning i hemmiljö. Däremot saknas i princip 
studier inom språkvetenskap som studerar barns användning av skrift utan 
att ha fokus på lärande eller ämnesdidaktik (se kapitel 2).  

Avhandlingen är resultatet av ett av de fem doktorandprojekt som star-
tades inom den tvärvetenskapliga nationella forskarskolan Limcul; Ungas 
literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle (Veten-
skapsrådet 2007). Min studie är ett språkvetenskapligt bidrag i forskarsko-
lans tvärvetenskapliga miljö, i vilken även pedagogik och musikvetenskap 
ingår. I Limcul är nyckelorden literacies, multilingualism, culture, identi-
ties, middle school (ibid), och i relation till de nyckelorden har studien tagit 
form. 

Studien ansluter i första hand till forskningsfältet literacy och till syn-
sättet på literacy som en social praktik. Genom närstudier och analyser av 
sociala och kulturella praktiker är målet att beskriva själva skriftbruket. 
Till skillnad från mycket av den tidigare literacyforskningen är i min studie 
fokus riktat mot en mikronivå för att kunna beskriva själva hantverket 
med skriften. Målet är att förklara hur läsande och skrivande går till. Ett 
vanligt forskningssätt inom literacyforskning är annars att urskilja och 
beskriva praktiker. Så görs dock inte i den här avhandlingen, utan istället 
riktas blicken mot en mer mikro-sociologisk nivå. Utöver analys av själva 
handlingarna med skrift är även det skrivna, som i studien benämns skrift-
produkt, föremål för analyser. Det handlar om skriftprodukter som aktua-
liseras i skrifthändelser, eller som förekommer i miljöer där barnen ofta 
vistas. Det innebär att forskningsmaterialet i princip skulle kunna omfatta 
allt från stora encyklopedier och skönlitterära verk till namnskyltar och 
enstaka bokstäver som till exempel markerar rangordning eller är märk-
ningar av särskilda skåp. 

1.1 Syfte 
Studien utgår från två barn i åldrarna 11–12 år, och deras skriftbruk. Det 
överordnade syftet är att beskriva skriftkompetenser hos barn i mellanåren. 
För att kunna göra det undersöks skrifthändelser och skriftprodukter (se 
avsnitt 2.6.1 och 2.6.2) i vardagliga aktiviteter i hem, skola och under fri-
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tid. Ett särskilt fokus riktas mot återkommande rutiner och handlingssätt 
där skrift på något sätt är involverad.  

Utgångspunkten för studien är barnen Alexanders och Saras respektive 
hemmiljö. Det är i hemmet barnens vardag strålar samman. Det är där som 
skolläxor görs, ansökningar fylls i, fritidsaktiviteter, läkarbesök och resor 
planeras. Det är även i hemmen barnen vuxit upp, och det är i samspel 
med övriga familjemedlemmar som mycket av deras värderingar, vanor 
och traditioner etablerats. Utifrån hemmen följs sedan barnen i skolan och 
delvis under annan tid.  

I studien används uttrycket vardagligt liv som beteckning för perioden 
måndag–fredag under skolterminer.4 Det är just veckodagarna måndag–
fredag som är avgränsningen för den del av barnens liv som studien intres-
serar sig för. Det huvudsakliga skälet för en sådan avgränsning är att under 
dessa perioder är det dagliga livet ofta ordnat så att det följer ett uppre-
pande mönster. Många gånger är det mönstret reglerat till såväl tid som 
rum, med skolgång och regelbundna fritidsaktiviteter. Dessutom är perio-
den måndag–fredag under skolterminer en period som återkommer under 
ungefär 38 av årets 52 veckor, vilket innebär att det är en intressant period 
för att förstå vardagslivet i vårt samhälle.  

De forskningsfrågor som avhandlingen söker besvara är följande. 

 Vilka skrifthändelser deltar fokusbarnen Alexander och 
Sara i? 

 Vad är möjligt för Alexander och Sara att göra genom att 
använda skrift?  

 Vilka handlingar konstituerar dessa skrifthändelser? Det 
vill säga hur läser, skriver eller talar deltagare när de an-
vänder skrift, och genom vilka andra handlingar hanterar 
deltagarna skrift (som att bära med sig, peka på eller 
lägga i en väska)?  

 Vilka skriftprodukter aktualiseras i skrifthändelser? 
 Vilka skriftprodukter förekommer i miljöer där barnen 

återkommande vistas? 
 I vilket format är skriften visualiserad, och vad känne-

tecknar skriftprodukterna när det gäller sådant som visu-
ell organisation, kohesion och fras- och satsstruktur? 

                                            
4 Inom forskning är det annars vanligt att uttrycket vardagligt liv betecknar sådant 
som sker utanför samhällets offentliga institutioner. Till exempel ställer literacy-
forskningen begreppet vernacular literacy mot dominant literacy för att synliggöra 
just den kontrasten (Barton & Hamilton 1998). 
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De två första frågorna besvaras huvudsakligen i kapitel fem och sex. Den 
andra frågan behandlas även i kapitel sju, som annars besvarar den tredje 
frågan. I kapitel åtta och nio besvaras så de tre sista frågorna. I det avslu-
tande diskussionskapitlet skrivs sedan om de skriftkompetenser som går att 
urskilja ur avhandlingens resultatkapitel. 

1.2 Avhandlingens disposition 
Efter inledningskapitlet följer ett kapitel som ger en överblick över forsk-
ningsfältet samt klargör de teoretiska utgångspunkterna och förklarar de 
centrala begrepp som används. Det tredje kapitlet redogör för material och 
metod. Det fjärde kapitlet beskriver barnen Alexanders och Saras miljöer. 
Det kapitlet är inspirerat av en antropologisk tradition där det inte bara är 
den vid studien aktuella miljön som lyfts fram, utan miljön ur ett vidare 
och historiskt perspektiv (jämför Heath 1983). Alexander och Sara är inte 
de personer de är bara på grund av den mer nära miljön, utan på grund av 
såväl vidare som mer historiska perspektiv på familj och lokalsamhälle.  

I kapitel fem presenteras Alexanders vardagliga aktiviteter och skrift-
händelser, och i kapitel sex presenteras Saras. Det till omfattning största 
avsnittet i de kapitlen skildrar en dag. Den dagen är en analytisk kon-
struktion, och inte en autentisk dag. I kapitel sju analyseras skrifthändel-
serna med syftet att beskriva de olika läs-, skriv-, och talhandlingar liksom 
andra handlingar som görs med skrift. I kapitel åtta analyseras skrift på 
papper eller skärm, och i kapitel nio är det skrift på vita tavlan i klass-
rummen som analyseras. Slutligen följer så en avslutande diskussion i kapi-
tel tio.  

Efter det sista kapitlet, och innan litteraturförteckningen, visas en för-
teckning över förlagsutgivna verk (böcker, tidskrifter och spel) som Alex-
ander och Sara använder. Av förteckningen framgår vilka ungdomsböcker, 
tidskrifter och spel som Alexander respektive Sara använder, och därmed 
ger förteckningen en bild av respektive barns val. 

1.3 Läsanvisningar 
Kapitel fem och sex är skrivna på ett sätt som förhoppningsvis ska göra det 
möjligt att få syn på hur olika handlingar är sammanlänkade med 
varandra. Skrivsättet är kronologiskt och dokumenterande. Istället för att 
skriva att Sara sitter i sängen med en uppslagen bok som hon tagit med 
från skolan, så kan det stå att ”Sara går till hallen, där hon ur ryggsäcken 
tar upp en bok hon tagit med från skolan. Därefter går hon med boken till 
sitt rum och sätter sig i sängen. Hon lägger boken i sitt knä och slår upp en 
sida som är markerad med ett bokmärke.” Nu står det inte just så i kapitlet 
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med Saras dagar, men det citatmarkerade textpartiet visar hur texten i 
kapitel fem och sex många gånger är strukturerad. Genom det skrivsättet 
bör det bli möjligt att dels följa hur handlingar är linjärt sammanlänkade. 

I kapitel åtta och nio används en lite ovanlig teknik för att i brödtexten 
återge ett uttryck som finns i den skriftprodukt som visas i ett exempel. Det 
vanliga förfarandet i sådana fall är att citera och markera citaten med citat-
tecken. En sådan teknik skulle dock innebära att det på vissa sidor skulle 
bli mycket versaler i brödtexten, vilket gör att texten rent visuellt blir svå-
rare att orientera sig i och även att läsa. Den teknik som istället används är 
att i brödtexten kursivera uttryck som är återgivningar av vad som visas i 
ett exempel. Det innebär att om det på vita tavlan i ett klassrum står ATT 
SAMTALA, så återges det i brödtexten med att samtala. De på detta sätt 
kursiverade uttrycken är alltså inte exakta citeringar av originaluttrycket. 
Men eftersom ”originalet” finns avbildat i en bild i anslutning till brödtex-
ten, så bör det inte innebära några problem med det skrivsätt som valts. 

Ytterligare en anvisning ges här för de läsare som inte är vana vid att 
läsa den här typen av språkvetenskaplig text. Vid vissa tillfällen kan det stå 
”/j/”, eller någon annan bokstav omgiven av snedstreck. Ett sådant uttryck 
betecknar ett unikt fonem (språkljud). /j/ betecknar alltså fonemet (språk-
ljudet) j, och ska utläsas ”fonemet j”. 
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2 Forskningsbakgrund 

Avhandlingens syfte gör att den har gemensamma forskningsintressen med 
skriftbruksforskning, forskning om barn och skrift och även med text-
forskning. Sådan forskning tas inledningsvis upp, så att jag i 2.1 redogör 
för relevant svensk skriftbruksforskning. I avsnittet 2.1.1 återfinns skrift-
bruksforskning med barn, och i 2.1.2 övrig skriftbruksforskning (som 
alltså inte har barns skriftbruk som studieobjekt). I 2.2 presenteras språk-
vetenskaplig textforskning.  

Därefter följer tre avsnitt som lyfter fram de teoretiska utgångspunkter 
som varit vägledande. I 2.3 redogörs för forskning om skriftens uppkomst 
och användning, i vilket synsättet på skrift som ett kulturellt verktyg lyfts 
fram. I 2.4 redogörs för den literacyforskning som är den grund som av-
handlingen vilar på. Därpå följer i 2.5 ett kort avsnitt om etnometodologi, 
som lyfter fram avhandlingens intresse för vardagliga handlingar på 
mikronivå. Kapitlet avslutas sedan i 2.6 med en presentation av de för 
avhandlingen centrala begreppen skrifthändelse och skriftprodukt. 

2.1 Svensk skriftbruksforskning 
Forskning om barn i mellanårens skriftbruk (åldrarna 9–12 år) är ett om-
råde som varit tämligen sparsamt beforskat (Skolverket 2007). Samma 
åldersgrupp omnämns i forskarskolan Limculs projektansökan (Veten-
skapsrådet 2007, bilaga A s. 1) som ”the ’forgotten’ middle school years in 
the research landscape”. Även i Malmbjer (2012) sägs att åldersgruppen 
inte blivit särskilt frekvent beforskad. Malmbjer nämner att det hittills 
ägnats mycket uppmärksamhet åt den tidiga läs- och skrivinlärningen (det 
vill säga under de första skolåren), medan det som brukar benämnas som 
den andra läsinlärningen (vilken inleds under mellanåren) fått relativt lite 
uppmärksamhet. Intresset för mellanåren är dock i ökande, och på 2010-
talet har bland annat ämnesdidaktiska avhandlingar publicerats, som 
Bergh Nestlog (2012) och Schmidt (2013) (se nedan). Dessutom har ett 
antal licentiatuppsatser inom Forskarskolan i läs- och skrivutveckling vid 
Stockholms universitet publicerats: Stenlund (2011) undersöker elevers 
läsförmåga under mellanstadiet, Mindedal (2011) textanvändning och 
textrelaterade aktiviteter i ett fysiktema i årskurs fem, och Staf (2011) tex-
ter och elevtexter inom historieämnet. Dessutom presenteras i Skolverket 
(2012) en undersökning av läsning utifrån resultatet av PIRLS 2011. 

Det som i en mening skiljer den här avhandlingens forskningsintresse 
från det i flertalet andra studier av skriftbruk i mellanåren är att den inte 
har själva lärandet som studieobjekt (även om det givetvis är så att lärande 
säkert kan ske i flera av de skrifthändelser som studerats). Intresset i av-
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handlingen är alltså inte ämnesdidaktiskt, utan riktat mot att klarlägga och 
beskriva skriftbruk och skriftprodukter, för att därigenom kunna beskriva 
vad som kännetecknar den skriftkultur i vilka barnen som studeras lever 
sina dagliga liv. 

2.1.1 Skriftbruksforskning med barn 
Inledningsvis presenteras tre huvudsakligen språkvetenskapliga undersök-
ningar av skolelevers skrivande och de texter de skriver. Den första är en 
undersökning som i och för sig inte studerar just mellanåren, utan de något 
äldre barn som går på högstadiet.  Undersökningen har dock flera för av-
handlingen relevanta intresseområden, varför den presenteras här. I Skriv 
med egna ord (Nilsson 2002) presenteras en undersökning av elevers skri-
vande av ”forskningsrapporter”. Den huvudfråga Nilsson söker svar på är 
hur man ska förstå det speciella skrivande som görs när eleverna bedriver 
egen forskning (ibid:14). Nilsson beskriver skrivandet genom att särskilja 
utifrån vad som kännetecknar det sätt på vilket elevtexterna blir till. Elever 
använder sig i olika hög grad av källor, och enligt Nilsson blir det därmed 
omöjligt att inte använda delar av källtextens formuleringar i det de skri-
ver. I analysen urskiljer Nilsson ett antal typiska skribentroller, nämligen 
som kopisten, samplaren, omskaparen, referenten respektive intervju-
referenten (ibid: kap 5). Av de skribentrollerna är det främst kopisten re-
spektive samplaren som har beröringspunkter med avhandlingen. Kopisten 
skriver ordagrant av ett längre sammanhängande textparti. Samplaren 
skriver fortfarande av från förlagor, men gör det genom att först ha gjort 
ett urval av lämpliga källor.  

Ytterligare en studie är af Geijerstams ämnesdidaktiska undersökning av 
skrivande i naturorienterande ämnen i årskurs fem och åtta (af Geijerstam 
2006). Teoretiskt ansluter af Geijerstam till den systemiskt funktionella 
lingvistiken och genresynen inom så kallade Sydneyskolan (se Martin & 
Rose 2008). Den synen präglar mycket av dagens ämnesdidaktiska språk-
forskning (jfr Holmberg 2013, Nygård Larsson 2011 och Wiksten Folke-
ryd 2006). 

af Geijerstams undersökning innefattar dels själva skrivandet (skrivför-
lopp), dels det skrivna, dels elevernas relation till det de skriver. I studiens 
resultat lyfts bland annat relationen mellan tal och skrift fram, och af Gei-
jerstam skriver att de naturorienterande ämnena snarare är muntligt än 
skriftligt baserade. Det framkommer bland annat genom att de texter som 
skrivs inte bearbetas eller diskuteras i någon större omfattning när det 
gäller texternas form, funktion eller tänkbara användare (ibid:160). af 
Geijerstam diskuterar även huruvida texterna kommer till genom att i 
större eller mindre grad kopiera (eller skriva av) andra källor. En fråga som 
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lyfts fram och diskuteras är ”frågan om producerande och reproducerande 
texter och praktiker” (ibid:161) (originalets kursivering). Lärarna i klass-
rummen kommenterar att de vill att eleverna ska skriva texter genom att 
använda egna ord. De texter som eleverna skriver är däremot oftast 
skrivna med någon förlaga, och därmed inbjuds eleverna att i olika hög 
grad kopiera en förlaga. af Geijerstam argumenterar för att reproduce-
rande texter inte nödvändigtvis måste ses som något negativt. En elev kan 
ha en aktiv förståelse av det som skrivs, även om det är en avskrift av en 
förlaga. ”I ett sådant fall är texten en imitation, som alltså genomförts med 
förståelse” (ibid:163) (originalets kursivering). Motsatsen till det förhåll-
ningssättet benämns som dressyr, vilket kännetecknas av en låg grad av 
förståelse. 

En tredje undersökning av skrivande är Bergh Nestlog (2012). Bergh 
Nesltog lyfter fram undervisningskontexter och elevkontexter för att be-
skriva det meningsskapande som pågår i undervisningen (ibid:250). I 
undersökningen används begreppet skrifthändelser, vilka beskrivs som 
uppbyggda av ”skrivna och talade texter som bildar skriftkedjor respektive 
talkedjor” (ibid:47). De båda kedjorna är dock inte åtskilda, utan är 
”skrivna och talade texter som på olika sätt kopplas samman” (ibid:96).  

Det som förenar de tre ovan presenterade studierna, förutom likheter 
som redan framkommit, är att de både studerar och gör analyser av skri-
vande (alltså processer) och texter (alltså produkter). I den meningen anslu-
ter sig denna avhandling till de studierna, även om den inte är ämnesdidak-
tisk. 

Inom pedagogisk forskning har flera studier genomförts som förenas av 
att de undersöker både läsande och skrivande. En relativt nyutkommen 
sådan är Att bli en så’n som läser (Schmidt 2013), i vilken ett antal barn 
följs från årskurs 3 till 5. Schmidt söker bland annat svar på frågor om 
vilka texter barnen möter och använder, och om vilka textorienterade akti-
viteter barnen involveras i. Ytterligare några frågor som studien syftar till 
att besvara är frågor om barnens upplevelser och tankar i relation till tex-
ter och textorienterade aktiviteter. En sista fråga som studien söker besvara 
är vad texter, och aktiviteter kring dem, ger för möjligheter till menings- 
och identitetsskapande. Genom deltagande observation följs barnen i sko-
lan, i hem och under fritid. De deltagande barnen har även intervjuats så-
väl enskilt som i grupp. Resultaten pekar på olikheter mellan hem och 
fritid i förhållande till skola när det gäller såväl texter som textorienterade 
aktiviteter. Schmidt nämner i en avslutande slutsats att skolan inte bör ta 
efter eller imitera de sammanhang barn möter i populärkulturella texter 
inom datorspel och sociala medier. Istället bör skolan sträva efter att vidga, 
och ge alternativ.  
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Två studier inom det pedagogiska forskningsfältet av något yngre barns 
skriftbruk är Sju barn lär sig läsa och skriva (Fast 2007) och Skrift-
språkande i förskoleklass och årskurs 1 (Skoog 2012).  

I Fast (2007) följs ett antal barn från förskoleålder och fram till och med 
skolstarten. Genom deltagande observation har barnen studerats i såväl 
hem som förskola och skola. Fast (2007) är därmed en av de relativt få 
svenska undersökningar där forskaren genom en längre period av delta-
gande observation följt barnen i deras dagliga liv i hemmet. De barn som 
ingår i den studien är valda utifrån kriterier som delvis överensstämmer 
med de kriterier vilka tillämpats för urvalen i min undersökning. Sådana 
kriterier är kön, ålder, bostadsort och föräldrars yrken. I Fasts undersök-
ning var även modersmål och religion urvalskriterer, vilket innebär att det i 
den studien inkluderas barn med olika modersmål och barn från kulturer 
med skilda religioner.  

De frågor som Fast söker svar på är i vilka sociala och kulturella sam-
manhang barn möter textorienterade aktiviteter i sin familj, vilka text-
orienterade aktiviteter barnen medverkar i, och slutligen även i vilken mån 
barnen tillåts att i förskola och skola använda sina tidigare erfarenheter av 
textorienterade aktiviteter. Den senare frågan framstår av dispositionen i 
slutkapitlet som studiens huvudfråga, vilket i en mening är högst rimligt 
med tanke på att det är en studie inom pedagogik. De två första frågorna 
diskuteras på tre sidor, medan den sista frågan diskuteras på sju sidor.  

Resultaten i Fast (2007) pekar på att såväl sociala som kulturella sam-
manhang har betydelse för vilka textorienterade aktiviteter barnen med-
verkar i. Några sociala sammanhang som inverkar är bland annat bostads-
ort och närmiljön. Beroende av faktorer som trafikintensitet och barnens 
säkerhet kan vissa miljöer inbjuda till aktiviteter med andra barn utanför 
bostaden, medan andra miljöer inte inbjuder till sådana aktiviteter. Några 
kulturella sammanhang som bidrar till skillnaderna är modersmål och 
religion. Genom kulturellt etablerade vanor, kulturella och religiösa högti-
der inbjuds barnen till textorienterade aktiviter vilka skiljer sig åt mellan 
barnen.  

Svaret på den sista forskningsfrågan visar en tämligen entydig bild av att 
barnens tidigare erfarenheter av textorienterade aktiviteter inte används 
som en resurs inom förskola eller skola. Oavsett om det handlar om bar-
nens tidigare erfarenhet från textorienterade aktiviter knutna till moders-
mål, religion eller populärkultur, så är det erfarenheter skolan inte aktivt 
inkluderar i sin verksamhet. En orsak till det, menar pedagogerna som Fast 
intervjuat, är demokratiaspekten. Det finns en strävan att alla barn ska ses 
som jämlika och behandlas som sådana, oavsett kulturell eller social bak-
grund. Fast avslutar dock med att peka ut några vägar att bygga broar 
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mellan hem och skola, och kan även visa på ett sådant exempel från en av 
de ingående barnens skolgång. 

I Skoog (2012) undersöks skriftbruket inom förskola och årskurs 1. De 
övergripande frågor som studien syftar till att besvara är vilka literacyhän-
delser som kan urskiljas, vilka olika meningserbjudanden som framträder 
genom dessa, och på vilket sätt man kan tala om kontinuitet mellan för-
skoleklassens och skolans literacypraktiker. Skoog följer genom deltagande 
observation två klasser från förskoleklass till årskurs 1, och urvalet av 
klasser grundar sig på intresset för ”att undersöka barns skriftspråkande i 
några alldeles vanliga klassrum i dagens skola” (ibid:79). Med ”vanliga 
klassrum” avser Skoog sådana i vilka det inte arbetas efter en viss pedago-
gisk eller ideologisk modell. I resultatet lyfter Skoog fram tränandet av 
olika färdigheter som ett kännetecken för flera av literacypraktikerna, vil-
ket beskrivs som ”ett dekontextualiserat läsande och skrivande” (ibid:201). 
Elever skriver för att öva på att skriva, respektive läser för att träna på att 
läsa. Skoog visar också att övergången mellan förskoleklass och årskurs 1 i 
hög grad präglas av upprepning, snarare än av progression. 

Anna Malmbjer har studerat hur yngre elever (9–12 år) använder skrift i 
skolan (Malmbjer 2012). Malmbjer menar att vi måste förändra synen på 
vad läsande och skrivande är, för att kunna förändra läs- och skrivunder-
visningen på ett mer genomgripande sätt. Ett sätt att förändra den synen 
menar Malmbjer är att ”utgå från vad som påverkar och kännetecknar 
elevers skriftbruk i olika situationer” (ibid:16). I studien urskiljs tre typer 
av skriftbruk: skriftbruk i skolämnena, skriftbruk för att organisera och 
dokumentera klassens arbete och privat skriftbruk. Skriftbruket i skol-
ämnena kännetecknas av en göra-kultur, där ”målet är att genomföra upp-
giften så effektivt som möjligt” (ibid:20). Skriftbruket kännetecknas också 
av att vara repetitivt. Även om innehållet i uppgifter förändras så repeteras 
själva bruket av skriften, alltså det eleverna gör med skriften. Skriftbruk 
för att organisera och dokumentera kännetecknas av att det har tydliga 
funktioner. Det skriftbruket är oftast ”tyst, individuellt, flerledat och osyn-
ligt och det omger arbetet med skoluppgifterna” (ibid:24). Privat skriftbruk 
i klassrummet kännetecknas av att vara varierat och självvalt, och av att 
ofta inkludera samtal med andra elever. 

Det forskningsfält som huvudsakligen intresserar sig för barn och läs-
ning är det litteraturdidaktiska fältet. Ewald (2007) tar sig an mellanåren 
och gör det genom observation av själva läsningen. Det som studeras är 
läskulturer i fyra klassrum. Ewald skriver att hon i avhandlingen ”fångar 
och beskriver /…/ autentiska undervisningsprocesser och lärares och elevers 
vardagliga arbete med skönlitterära texter i skolans mellanår” (ibid:28), 
vilket motiverar att föra samman Ewald (2007) med skriftbruksforskning. 
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Ett tydligt drag som framträder i studien är att det är elevernas fria läsning 
som dominerar, och att den görs genom läsning av en ”bänkbok” 
(ibid:114, 160) som eleverna lånar på biblioteket. De lånade böckerna 
förvarar eleverna sedan i sin personliga bänk. När de läser ur böckerna 
görs det tyst, och individuellt, vid tider som antingen är redan på förhand 
avsatta i schemat eller vid tider som läraren bestämmer när det uppstår 
väntetider under lektioner. Studien visar också att det inte finns någon 
typisk mellanstadieläsare, och även att den ”traditionellt konstruerade 
urtypen ’bokslukare’ utgör en förhållandevis liten grupp i undersökningen” 
(ibid:371). Däremot syns en skillnad mellan hur pojkar och flickor väljer 
litteratur. Pojkar har en mer begränsad genrebredd medan flickorna är mer 
gränsöverskridande i sina val. 

2.1.2 Övrig svensk skriftbruksforskning 
Skriftbruksforskning som inte har barns lärande eller lärares undervisning 
som fokus är i Sverige relativt begränsad. Med något enstaka undantag5 
har sådan forskning huvudsakligen berört arbetslivet. Den forskning som 
är mest relevant för den här avhandlingen är den som genomfördes inom 
projektet Skriftbruk i arbetslivet6. I projektet studerades skriftbruk inom 
ickeakademiska yrken genom att i ett antal fallstudier följa yrkesutövare 
under en arbetsdag. Det var inte på förhand klart vilka slags texter eller 
vilket slags skriftbruk som skulle komma att studeras, utan istället kom 
varje fallstudie att präglas av just de texter och det skriftbruk som var ak-
tuellt för just det aktuella yrket. I tre fallstudier undersöks skriftbruk hos 
byggnadsarbetare (Karlsson 2003a), en lastbilschaufför (Karlsson 2003b) 
och ett butiksbiträde (Karlsson 2004). Yrkesutövarnas arbetsdag undersök-
tes genom deltagande observation. Det som dokumenterades var själva 
bruket av skrift (skrifthändelser), texter och även miljöer knutna till skrift-
bruket och till de platser där texter förvarades. I analyserna inkluderades 
sedan alla dessa tre delar, och på så vis presenteras i resultatet handlingar, 
texter och fysiska miljöer (Karlsson 2006). Utöver de tre nyligen nämnda 
forskarrapporterna gjordes i anslutning till projektet även några studier i 
form av studentuppsatser, vilka dock skiljer sig från forskarrapporterna 

                                            
5 En studie som är ett sådant undantag är en studie av textpraktiker i två kristna 
församlingar (Forstorp 1992). I studien är det främst läsning av och samtal om 
texter som är i fokus. Med den etnografiska ansats som studien genomförts är den 
ändå möjlig att betrakta som skriftbruksforskning. 
6 För mer information om projektet se Karlsson (2006), och för att läsa de olika 
publikationerna se projektets hemsida <http://www.amkarlsson.se/skriftbruk>. 
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genom att tillämpa mer avgränsade analysmetoder.7 I de studierna följdes 
en förskollärare (Meilink 2004), en IT-supporter (Sundstedt 2004) och en 
fordonsmekaniker (Svensson 2005).  

Resultatet från projektet Skriftbruk i arbetslivet visar ett tämligen om-
fattande och varierande användande av skrift. I analyserna av de olika 
delstudierna går det att urskilja några grundläggande funktioner för skrift-
användningen. Skrift användes till exempel för att organisera och rama in 
såväl arbetsdag som enskilda projekt under arbetsdagen, och för att pla-
nera och dokumentera själva arbetsuppgifterna under arbetsdagen. De 
texter som dokumenterades var av tämligen skilda slag. Resultatet visar 
också hur skrift är knutet till materialitet och format. Några vanliga for-
mat är olika slags märklappar, instruktioner, rapportformulär eller skyltar. 
I flera av fallstudierna förekom även skrift på material som var knutna till 
arbetsuppgifterna, som skrift på väggar som visar att just de väggarna ska 
rivas och skrift på däckssidor som visar på vilken plats på bilen ett visst 
däck suttit. 

Utöver Skriftbruk i arbetslivet nämns här även Gunnarssons undersök-
ning av tjänstepersoners skrivande och de texter de personerna skriver vid 
ett kommundelskontor (Gunnarsson 1992). I studien görs en indelning i tre 
grupper beroende av tjänstepersonernas position på arbetsplatsen. Det som 
bland annat framkommer är att de tjänstepersoner som ofta skriver fritt, 
ofta samarbetar i skrivandet, ofta skriver längre texter, och ofta även kom-
plicerade texter, är tjänstepersoner med hög position. De som oftast är 
mindre fria i sitt skrivande, som ofta skriver av, som ofta skriver kortare 
och mindre komplicerade texter och som ofta skriver utan att samarbeta i 
skrivandet, är tjänstepersoner med låg position. 

I både Skriftbuk i arbetslivet och Gunnarssons undersökning beskrivs 
skrivandet och texterna till arbetsuppgifter som respektive yrkesutövare 
eller tjänsteperson har. Båda undersökningarna visar alltså på en nära 
koppling mellan skriftbruk, texter och samhälle (med samhälle avses här 
arbetsuppgifter och yrkesroller). 

2.2 Textforskning 
Under 2000-talet etablerades i Sverige en årligen återkommande konferens 
för textforskning: Forum för Textforskning (FoT). Den forskning som 
presenteras inom ramen för den konferensen kan i en mening sägas peka ut 
några forskningsområden som tillsammans skapar en bild av vad text-
forskning idag omfattar. En kort definition av vad som kännetecknat 
                                            
7 De studentuppsatser som här nämns ingår dock i den samlade resultatredovis-
ningen i Karlsson (2006). 
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forskning som aktualiserats inom FoT är att den handlar ”om att beskriva 
andra fenomen genom att analysera texter, men också om att studera tex-
ter i relation till utbildning och samhälle” (Svensson & Karlsson 2012:21). 
Det är i anslutning till den textforskningstraditionen som min undersök-
ning till viss del har utformats.  

Ett av de större textforskningsprojekten i Sverige är Svensk sakprosa 
1750–2000 som genomfördes under slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet. Redan tidigare hade några undersökningar av sakprosa genom-
förts, men genom projektet Svensk sakprosa kom sakprosaforskning att få 
en mer framträdande plats inom textforskning. I projektbeskrivningen för 
Svensk sakprosa nämns att det då saknades en sammanhängande beskriv-
ning av svensk sakprosa, och att studier av sakprosa är viktig: ”sakprosan 
är viktig både i historien och i nutiden för att människor ska kunna orien-
tera sig i tillvaron” (Svensson, Josephson & Selander 1996:7). Genom alla 
de undersökningar som gjordes inom ramen för projektet synliggjordes en 
stor mängd av skilda textslag från det dagliga livet. Spännvidden av texter 
framgår av de rapporter som publicerades, och av kapitelrubrikerna i Teo-
retiska perspektiv på sakprosa (Englund & Ledin 2003) och i Verklig-
hetens texter (Melander & Olsson, red, 2001). Av kapitelrubrikerna fram-
går att svensk sakprosa rymmer texter från skola, folkbildning, det privata 
livet, journalistik, myndigheter och andra offentliga arenor. Även om pro-
jektet fokuserade på texter, alltså det skrivna, så fanns, som redan antytts, 
också frågor om förhållandet mellan text och samhälle. Till exempel un-
dersöker Jan Svensson i Fattigvårdens texter den socialpolitiska diskursen 
(Svensson 1997). Gustafsson (1998) frågar sig om det finns en pamflett-
genre, vilket också tas upp i en avslutande diskussion av projektets resultat. 
I den diskussionen sägs om begreppet genre att det inom projektet har 
”behandlats som ett begrepp som är knutet till verksamheter och institu-
tioner snarare än till språklig eller semantisk struktur” (Ledin & Selander 
2003: 109). Även här blir alltså kopplingen mellan text och samhälle syn-
lig. 

Av de studier som presenterats i sakprosaprojektet är Veckopressens 
historia. Del II (Ledin 2000) den som på ett särskilt sätt är relevant för den 
här avhandlingen. I den studien presenteras den modell för formatanalys 
som tillämpas i analyserna i min undersökning (se avsnitt 3.7.2). 

Även om sakprosaprojektet inte undersöker just skriftbruk i den bemär-
kelse som görs i denna avhandling, så skapar sakprosaprojektets intresse 
för text och samhälle ett för avhandlingen gemensamt intresseområde. Hit 
hör också intresset för vardagliga och mycket lästa texter. 

Det är inte särskilt vanligt med språkvetenskapliga studier av läsning 
som sätter fokus på själva läsningen. Ett undantag är det nyligen genom-
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förda projektet Testet under lupp, där en forskargrupp med hjälp av fokus-
elever i årskurs 4 ”undersökt vilka typer av läsande och läsarter som kon-
strueras genom i första hand internationella lästest och i andra hand na-
tionella styrdokument och nationella prov där elevers läsförmåga fokuse-
ras” (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 2013:102). En liknande typ av 
undersökning av läsande, men med utgångspunkt i den internationella 
PISA-undersökningen av 15-åringars läsförmåga, är Fredriksson & Taube 
(2012).  

En språkvetenskaplig undersökning av just läsande, och som inte under-
söker läsförmåga hos skolelever, är Gunnarssons (1982) studie av lagtex-
ters begriplighet. Utöver analyser av själva texterna, görs även en analys av 
lässituationen och hur läsningen går till. Gunnarsson gör en kategorisering 
av olika läsmål utifrån ”vilken typ av omvärldsuppfattningar som läsaren 
måste aktualisera för avsedd förståelse” (ibid:67). I analysen urskiljs fem 
läsmål som graderas 1–5 beroende av graden av respektive läsmåls krav på 
anknytning till läsarens verklighet. De fem läsnivåerna benämns med bör-
jan på nivå 1 för memorering av textytan, registrering av textinnehållet 
som sådant, förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning, integrering i 
egen omvärldsuppfattning och direkt handlingsinriktad förståelse (ibid:68). 
Läsmålen är knutna till situationer, och inte till bestämda texter eller text-
genrer. Vi kan läsa en viss text med olika läsmål i olika situationer. Själva 
läsprocessen beskriver Gunnarsson som ”en flexibel process som påverkas 
av såväl texten som läsaren och läsmålet” (ibid:69). Gunnarsson ger även 
en översikt över sambandet mellan läsmål och läsprocess. För till exempel 
läsmålet memorering av textytan (nivå 1) kännetecknas läsprocessen av att 
”[d]en exakta ordalydelsen identifieras genom att den relateras till lagrade 
ord – och frasmönster” (ibid:70). Analysen som görs är på en detaljnivå 
som liknar den i avhandlingen. Av analysen framgår att läsning är något 
som görs på olika sätt beroende av det skrivna, läsaren, och målet i den 
aktuella situationen. 

2.3 Skrift 
I avhandlingen avses med begreppet skrift huvudsakligen den fonem-
baserade alfabetiska skrift som vi känner igen i form av det svenska alfabe-
tet. Det svenska alfabetet är utvecklat ur det latinska alfabetet, vilket i sin 
tur utvecklats ur det grekiska, som i sin tur är en utveckling från det feni-
ciska alfabetet (Coulmas 1989). Listan skulle kunna göras längre, och även 
andra system för alfabetisk skrift skulle kunna nämnas.  

Den syn på skrift som präglar denna avhandling är att skrift är ett kultu-
rellt verktyg vilket människan uppfunnit, utvecklat och förändrat, och 
alltjämt utvecklar och förändrar för att svara mot olika behov.  
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Writing is a tool which, like any other tool, serves as a means of extending 
the power of people over nature and their fellow human beings. Its inven-
tion answered certain social needs and made possible a whole range of novel 
activities and modes of production, as well as kinds of social communica-
tion and economic exchange. (Coulmas 1989:10–11) 

Uppfinningen av verktyget skrift var uppfinningen av en slags ny teknologi. 
I princip är det moderna mikrochipset endast en teknisk utveckling av ler-
tavlan, även om teknologin förändrats på ett betydande sätt (Coulmas 
1989). Det innebär att skrift, precis som andra verktyg, lämpar sig bäst för 
vissa sätt att använda den. Skrift lämpar sig bland annat till att i form av 
olika listor arkivera och kategorisera delar av livet. Listor vilka reglerar 
skatt, registrerar ägodelar eller skulder, eller reglerar transaktioner vid 
affärsuppgörelser.  

Det finns ett antal grundläggande karaktäristiska egenskaper hos skrif-
ten. De egenskaperna sammanfattar Coulmas i följande punkter:  

1. it consists of artificial graphical marks on a durable surface; 

2. its purpose is to communicate something; 

3. this purpose is achieved by virtue of the marks’ conventional rela-
tion to language. (Coulmas 1989:17) 

Skriften består alltså av grafiska tecken på en yta eller materialitet. Den 
kommunicerar något och den har en konventionaliserad relation till språ-
ket. En följd av att skriften har dessa egenskaper är att det går att urskilja 
typiska funktioner som är knutna till hur skrift använts, och används. 
Coulmas urskiljer sex sådana funktioner. Den förmodligen mest uppenbara 
funktionen är minnesfunktionen, i vilken skrift externaliserar människans 
kognitiva minne. En relaterad funktion till minnesfunktionen är den di-
stanserande funktionen, vilken gör att talare (skribent), lyssnare (läsare) 
och yttrande (det skrivna) såväl spatialt som timligt kan distanseras från 
varandra. Genom den distanserande funktionen görs budskapets materiella 
aspekt synlig, det vill säga skrift gör att budskapet även blir till ett objekt 
att förflytta eller arkivera (”the medium of transmission”, Coulmas 
1989:12), vilket Coulmas benämner den förtingligande funktionen. En 
aspekt av den förtingligande funktionen är att skriften har potential att 
reglera socialt beteende, vilket benämns den sociala kontrollfunktionen. En 
delvis härledd funktion av den distanserande funktionen är den interak-
tionella funktionen. Funktionen kommer som en följd av att språklig 
kommunikation frigörs från talets begränsningar. Skrift möjliggör nya 
former av en slags koordinerad kommunikation, där det språkliga yttran-
det är planerat och strukturerat innan den tänkta mottagaren möter ytt-
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randet. Brev och testamenten är exempel på sådan kommunikation. Slut-
ligen kommer så den estetiska funktionen, vilken känns igen i hur genrer 
som roman och vissa former av poesi växer fram (Coulmas 1989:11–14). 

För att närmare belysa hur ett kulturellt verktygs grundläggande egen-
skaper gör vissa användningssätt lämpliga, följer här en beskrivning av 
några andra kulturella verktyg: nämligen yxan och pappersgemet. Med 
yxan kan vi till exempel hugga ner ett träd (även om de flesta sedan sågens 
tillkomst snarast sågar ner träd), klyva ved, vässa en käpp eller vända på 
yxan och slå ner käppen i marken med yxhuvudets baksida. Yxans materi-
ella egenskaper gör att vi också kan använda den som en tyngd att lägga på 
något för att det inte ska blåsa bort. Tidigare har yxan varit använd som 
vapen vid både jakt och strid, och även vid rituella högtider, men det är 
användningsområden som inte längre är särskilt vanliga (i alla fall inte i 
västvärlden). Till skillnad från yxans långa historia, så har pappersgemet 
en betydligt kortare sådan. Med pappersgemet kan vi fästa samman pap-
persark som vi vill förvara (arkivera) tillsammans. Gemet har under åren 
utvecklats för att i viss utsträckning även kunna kategorisera. Genom att 
gem tillverkas i olika färger (oftast i form av plastgem), kan vi samla och 
särskilja olika kategorier av dokument genom att fästa samman dem med 
ett gult, rött eller blått gem. Gemets materiella egenskap gör att vi kan räta 
ut en del av gemet (om det är av stål) och använda det för att komma åt 
något i ett trångt utrymme, eller vi kan sätta samman flera gem (både gem 
av stål och plast) till en länk för att för att göra till exempel halsband.  

Av exemplen med yxan och pappersgemet framgår att ett visst kulturellt 
verktyg lämpar sig för vissa användningsområden, och genom dessa an-
vändningsområden framträder kulturellt etablerade sätt att använda de 
olika verktygen. Det framgår också av exemplen att kulturellt etablerade 
användningssätt kan förändras eller upphöra, och att nya kan utvecklas. 

Ett tidigt användningsområde för verktyget skrift var inom administra-
tionen av de stora templen, och inom områden som ekonomi och handel. 
Genom framförallt listor skapades sådant som varaktiga arkiv över inven-
tarier, släktskapskategorier och handelsuppgörelser. I Goody (1977) be-
skrivs tre olika typer av sådana listor. Den vanligaste typen av listor inne-
håller anteckningar om yttre händelser, som personer, roller och situa-
tioner. En tidig sådan lista är kungalängden. Den här typen är ett slags 
inventering av personer, objekt eller händelser, ett slags retrospektiv lista 
som sorterar och lagrar för både längre och kortare tid. Den andra list-
typen är inköpslistan, som tjänar som en guide för kommande handlingar. 
Listan är därmed en plan för kommande handlingar, till skillnad från den 
nyligen beskrivna retrospektiva listtypen. Den tredje listtypen var enligt 
Goody en viktig typ i Mesopotamien. Listan utgör en slags inventering av 
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begrepp och benämns som ”the lexical list” (ibid:80). Den lexikala listan 
beskriver Goody som ett slags embryo till encyklopedin, en förlaga till 
lexikonet och ordboken.  

Goody menar att det som skiljer skriftspråket i en lista (och även en ta-
bell) från talat språk är att det bygger på diskontinuitet istället för konti-
nuitet. I den meningen skiljer sig det skrivna språket i listor från talat språk 
och samtal. En lista hanterar ”verbal items in a disconnected and abstract 
way” (Goody 1977:81). De teorier Jack Goody (med flera) förde fram om 
vad skriften gör med mänskligt tänkande fick möta stark kritik från den 
literacyforskning som presenteras i nästa avsnitt. 

2.4 Literacy 
Inom forskningsfältet literacy började på 1970-talet etableras en forsk-
ningstradition som uppstod som en motreaktion mot en tidigare domine-
rande syn på literacy som en uppsättning individuella kognitiva förmågor 
(eller färdigheter) för att kunna läsa och skriva. Med ett sådant synsätt 
betraktades literacy som något dekontextualiserat och skilt från socio-
kulturell kontext (Gee 2012). Den nya forskningstraditionen kunde visa att 
literacy inte var något dekontextualiserat, utan att literacy var situerat i 
människors dagliga praktiker. Barton (2007) beskriver denna förändring 
som ett paradigmskifte från ett psykologiskt till ett socialt paradigm. 

Den tidigare synen på literacy hade sin grund i en syn på skrift, eller mer 
korrekt den skrift som består av det grekiska alfabetet, som något som 
förändrade människors sätt att tänka. Genom alfabetet och den kognitiva 
förmågan att läsa och skriva fick människan en möjlighet att utveckla ab-
strakt tänkande och logik (se Goody 1968, Goody & Watt 1963). Denna 
syn på förmågan att behärska (det grekiska) alfabetet innebar att det även 
etablerades en teori om att det fanns avgörande kognitiva skillnader mellan 
litterata kulturer (alltså kulturer i vilka grekiska alfabetet var ett etablerat 
skriftsystem) och ännu inte litterata kulturer (alltså kulturer utan mot-
svarande skriftsystem). Skillnaden uttrycktes även som en skillnad mellan 
tal och skrift, vilka sågs som två åtskilda storheter (Goody & Watt 1963, 
Ong 1982). Jack Goody kom senare att modifiera delar av de tidiga teo-
rierna (Goody 1977), vilket möjligen är en följd av diskussioner som upp-
stått genom etableringen av det nya forskningsfältet inom literacyforsk-
ningen.  

Några av de påståenden som den nya literacyforskningen kunde bemöta 
var att det inte var en avgörande skillnad mellan tal och skrift, utan sna-
rare att tal och skrift var något som måste förstås som samverkande resur-
ser när något blir läst eller något skrivs. Den nya forskningen kunde också 
visa att förmågorna att skriva och läsa inte var isolerade kognitiva färdig-
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heter, utan hela tiden situerade i människors liv. Street (1984) benämner 
den tidigare synen som Goody, Watt och Ong stod för som den autonoma 
modellen, och han kontrasterade den modellen mot den ideologiska mo-
dellen. Kritiken handlade om att den tidigare synen såg läsande och skri-
vande som dekontextualiserade, vilket Street argumenterade emot.  

”I shall contend that what the particular practices and concepts of reading 
and writing are for a given society depends upon the context; that they are 
already embedded in an ideology and cannot be isolated or treated as ’neu-
tral’ or merely ’technical’.” (Street 1984:1) 

För att undersöka literacy krävs enligt vad som framgår av citatet att 
forskningsintresset riktas mot språkbrukarnas dagliga liv (praktiker), och 
hur literacy är en del av det livet. Den nya forskningen kunde även visa att 
skillnader mellan litterata och ännu inte litterata kulturer inte var av-
hängigt av förmågan att tänka på ett visst sätt (jämför med 2.3 ovan). Men 
skriften möjliggör nya sätt att tänka och handla; olika från kultur till kul-
tur (det vill säga det råder alltså ingen kausalitet mellan alfabet och ab-
strakt tänkande). Tre tidiga klassiska verk som ofta brukar räknas in i den 
här traditionen är Scribner & Cole (1981), Heath (1983) och Street (1984). 

Av de tre ovan nämnda klassiska verken görs här en beskrivning av en 
större undersökning som Heath tillsammans med ett flertal lärare huvud-
sakligen genomförde under 1970-talet i sydöstra delarna av USA, och som 
i sin helhet presenteras i Heath (1983). Inom ramen för den undersökning-
en publicerades även delresultat, och i de publikationerna finns beskriv-
ningar av metod och teoretiska utgångspunkter, vilket är mer sparsamt 
förekommande i Heath (1983). För en mer heltäckande förståelse av stu-
dien bör därför även Heath (1982a) och Heath (1982b) inkluderas. Det är 
också dessa tre publikationer som utgör en betydande grund för av-
handlingen, både vad gäller utformning av fältstudier, analyser, och för hur 
resultatet skrivs fram. 

Situationen, som var en upprinnelse till hur studien kom att utformas, 
var att barn hade så skilda förutsättningar för att klara skolgången. I stu-
dien undersöks hur barn tillägnar sig både talat och skrivet språk i de två 
samhällena Trackton och Roadville. Studien som helhet sträcker sig över 
nästan 10 år, och under fältarbetet följdes barnen och deras familjer under 
hela barnens uppväxt fram till och med början av skolgången. Fältarbetet 
gjordes huvudsakligen genom deltagande observation i hem, på torg, i 
affärer, kyrkor och i skola. När barnen från Trackton och Roadville skulle 
börja skolan fick de åka till den för området gemensamma skolan i den 
närbelägna staden. Väl i skolan blev det uppenbart att barnen från Track-
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ton och Roadville hade andra förutsättningar för att lyckas i skolan än 
barnen från staden hade.  

Det Heath kan visa är att skillnaderna mellan barnen när det gäller 
läsande och skrivande inte primärt beror på sådant som etnicitet eller so-
cioekonomisk status. Skillnaderna är istället en följd av kulturella värde-
ringar, traditioner och sedvänjor, och av skillnader i dagliga praktiker där 
barnen lever. Det avgörande är de dagliga aktiviteter i vilka barn på olika 
sätt möter och använder skrift. Genom barnens insocialisation i en skrift-
kultur lär de sig vad man gör med skrift, hur man gör det, vilken status 
skrift har i den lokala kulturen och vilka etablerade användningssätt som 
den lokala kulturen utvecklat. I samhället Trackton är det vanligt att famil-
jemedlemmar och grannar samtalar om en text som någon läser högt. Det 
kan handla om brev från släktingar eller om tidskrifter. I samhället Road-
ville görs däremot inte så. Där är texter ofta något som inte får förvanskas 
eller ändras. För barn i Roadville är texter sådant man ska lära sig, och 
tillsammans med vuxna träna sig att återge på ett korrekt sätt. För barnen i 
Trackton är däremot inte texter något som vuxna lär barn genom speciella 
aktiviteter, eller genom att läsa för dem. Istället lär sig barnen genom att 
använda texter, för att kunna läsa skyltar i affären och för att kunna dela 
ut post. Heath kan också visa på den nära kopplingen mellan skrift och tal 
i de olika samhällena, men också att den ser tämligen olika ut i de olika 
samhällskulturerna.  

Heath visar också att skolkulturen bara är en av många kulturer, och i 
kulturerna syns det en variation när det gäller barnens ”ways with words”. 
Problemen som uppstod i skolan berodde inte på att några var bättre eller 
sämre på att läsa och skriva i någon slags generell mening. Problem upp-
stod på grund av att det var stora avstånd mellan de olika kulturerna 
(varav skolkulturen var en) och hur respektive kulturs ”ways with words” 
såg ut. Barnen som var uppvuxna, och insocialiserade, i den skriftkultur 
som även var skolans hade redan erövrat den skriftkultur de sedan mötte i 
skolan. Skillnaden mellan barnen berodde helt enkelt på att barnen som 
inte var uppvuxna i skriftkulturen i staden istället hade insocialiserats i 
andra skriftkulturer, som skilde sig från skolans. En slutsats som dras av 
det är att vad det innebär att kunna läsa, skriva och använda sig av skrift, 
är något kulturellt framvuxet.  

Inom den nya literacyforskningen etablerades en forskningstradition 
som benämns New Literacy Studies (eller bara Literacy Studies). I den tra-
ditionen betonades tidigt att literacy måste förstås som social praktik, och 
att literacy inte var något statiskt utan hela tiden var handlingar och pro-
cesser. Paul Gee uttrycker just det när han skriver om framväxten av New 
Literacy Studies (fortsättningsvis förkortat NLS). Gee menar att namnet 
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New Literacy Studies egentligen inte var så bra, eftersom det inte säger 
något om innehållet. I stället använder han i en beskrivning det betydligt 
längre namnet “integrated-social-cultural-political-historical literacy stu-
dies” (Gee 2012:147). Ett av de områden som inspirerade framväxten av 
NLS var sociolingvistiken, inom vilken social interaktion redan var ett 
etablerat forskningsintresse. Genom inspiration från sociolingvistikens 
teorier om speech event8 etablerades begreppet literacy event (Barton 
2007). Därmed betonades intresset för interaktion och vad deltagare gör 
med skrift. Ett ofta använt uttryck som belyser just det, och som ofta an-
vänds inom NLS, är ”Literacy as social practice” (Barton & Hamilton 
1998:7).  

Inom ramen för NLS har med tiden även utvecklats ett visst ifråga-
sättande av den tydliga betoningen av de sociala praktikerna. I Brandt & 
Clinton (2002) argumenteras för att begreppen literacy event och literacy 
practice inte klarar att täcka alla aspekter av literacy. Det som behövs är en 
teori som även ser literacy som något tingligt, och som något vilket rör sig 
mellan kontexter. För att kunna tala om just den rörligheten används be-
greppet transkontextualisering (ibid:337). I analogi med begreppet Literacy 
as social practice, för de även fram begreppet ”literacy as a something” 
(ibid:348). Med en sådan ansats inkluderas även literacy utanför ett visst 
literacy event. Det vill säga det finns ett objekt, eller snarare en artefakt, 
med skrift. Denna artefakt kan sedan röra sig mellan olika kontexter, och 
därmed mellan olika sociala praktiker. I Brandt & Clinton (2002) betonas 
begreppet literacy, istället för begreppet event. Därmed skiftas i en mening 
fokus, så att deltagarnas handlingar inte längre är i förgrunden. Ett alterna-
tiv föreslås till begreppet literacy event, nämligen ”Literacy-in-action” 
(ibid:348).  

Ytterligare ett sätt som NLS utvecklats på, och som nära ansluter till det 
nyligen nämnda, syns i en antologi där forskningstraditionen New literacy 
Studies möter den mulitmodala forskningstraditionen (Pahl & Roswell 
2006). I förordet till antologin skriver två av dessa forskningstraditioners 
profiler, Brian Street och Gunther Kress, om värdet av att förena de två 
traditionerna eftersom båda i mening berör ett gemensamt område. NLS 
bidrar med sitt intresse för literacy som sociala praktiker, medan multi-
modalitetsforskning bidrar med sitt intresse för den multimodala re-
presentationen. Därigenom inkluderas alltså även aspekten av literacy som 
något knutet till materialitet och visuell representation. 

                                            
8 Speech event brukar härledas till Dell Hymes (Hymes 1972). För en svensk intro-
duktion samt tillämpning av begreppet se Thelander (1974) samt Moberg (1998). 
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Slutligen ska nämnas något om hur synen på literacy förändrats genom 
den digitala tekniken. David Barton och Mary Hamilton genomförde un-
der slutet av 1990-talet en undersökning i Lancaster, i Local Literacies 
(Barton & Hamilton 1998). I boken betonas det lokala (och kontextuali-
serade), och att literacy är något som framträder i de vardagliga aktivite-
terna. År 2012 utkom en ny utgåva av boken, och i den finns en nyskriven 
introduktion där författarna argumenterar för en delvis förändrad syn på 
literacy. Den nya synen har till stora delar sin grund i att digital teknik och 
internet radikalt förändrat relationen mellan vad som tidigare sågs som 
lokalt respektive globalt. Det som denna förändring medfört, talar de om 
som ”translocal literacies, that is, tracing patterns of literacy across 
contexts in order to understand the dynamics of local-global relationships” 
(Barton & Hamilton 2012:xxvi). Det innebär att det här går att göra en 
koppling till det som nämndes ovan i samband med presentationen av nya 
teorier i Brandt & Clinton (2002). Begreppet ”translocal literacies” är 
möjligt att jämföra med transkontextualisering, eftersom det är  tekno-
logiska och materiella aspekter av literacy som fångas. Literacy är även 
något som är knutet till materialitet (digital eller analog sådan) och som 
kan flyttas (i ett digitalt eller i ett mer fysiskt perspektiv). 

Sammanfattningsvis kan NLS beskrivas som ett dynamiskt forsknings-
fält. Literacy kan inte förklaras som en individuell kognitiv färdighet, och 
inte heller genom att enbart fokusera de sociala praktiker där människor 
handlar med skrift. Det kan heller inte förklaras genom att enbart fokusera 
på de teknologiska och materiella aspekterna av literacy. Literacy är något 
föränderligt, eftersom människor, sociala praktiker och världen i stort är 
föränderlig. 

2.5 Etnometodologi 
I avhandlingen riktas intresset mot att kunna göra detaljerade beskriv-
ningar av handlingar och aktiviteter i de kontexter där de förekommer, 
vilket ansluter till etnometodologins intresse för detaljstudier av handlingar 
i kontext. Ett för avhandlingen närliggande fält är också etnografin, vilken 
som namnet antyder har till syfte att skriva fram människors dagliga liv. 
En närmare beskrivning av etnografi, och av hur undersökningen ansluter 
sig till etnografin, finns i avsnitt 3.1 i metodkapitlet. 

Etnometodologin växte fram under 1960-talet inom Chicagoskolan som 
en motreaktion mot tidigare metoder för att bedriva sociologiska studier. 
Kritiken kan mycket kort sägas ha handlat om att ifrågasätta ett synsätt 
där det antas att överordnade sociala strukturer styr människans hand-
lande. En av förgrundsgestalterna skriver följande om begreppet 
etnometodologi. “I use the term ‘ethnomethodology’ to refer to the in-
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vestigation of rational properties of indexical expressions and other practi-
cal actions as contingent ongoing accomplishments of organized artful 
practi-ces of everyday life” (Garfinkel 1967:11). Den etnometodologiskt 
orienterade forskningen strävar efter att förstå, och beskriva, samhällets 
ordningar genom att studera människors dagliga handlingar och praktiker, 
vilket rent praktiskt görs i konkreta, ofta vardagliga, situationer (Sparrman 
et al 2009:28). Det etnometodologin bland annat kunnat bidra med är att 
klarlägga hur sådant som identiteter inte är något som människor bara 
”har”, utan som människor orienterar sig mot genom olika handlingar (till 
exempel Antaki & Widdicombe 1998). Under observationerna i mina fall-
studierna med Sara respektive Alexander har jag strävat efter att ur ett 
mikrosociologiskt perspektiv på aktörernas handlingar i dagliga praktiker 
kunna dokumentera skriftbruket. Under analysarbetet av materialet från de 
fallstudierna, samt även i skrivandet av avhandlingstexten, har etno-
metodologins synsätt funnits med som en inspiration för att både upptäcka 
detaljer och för att kunna skriva på ett sätt så att de dagliga handlingarna 
blir synliggjorda. 

Inom samma forskningstradition utvecklades även Conversation Analy-
sis (fortsättningsvis förkortat CA), och som på svenska ibland benämns 
samtalsanalys. Inom CA var intresset inte riktat mot språket i sig, utan mot 
handlingar. Språket betraktades alltså som handling, något som i kom-
munikativa verksamheter gjorde något (se till exempel Sacks, Schegloff & 
Jefferson 1974). Inom CA görs inspelningar av naturligt förekommande 
samtal som sedan transkriberas enligt ett system som gör det möjligt att 
även transkribera sådant som prosodi, dynamik, pauser och överlappande 
tal. Dessutom skrivs ofta även in kroppsrörelser, som blinkningar, bort-
vända blickar med mera. I bilaga A finns en nyckel som förklarar de tecken 
och den transkriptionsmodell som använts för min studie. 

2.6 Centrala begrepp 
Avhandlingen vilar på huvudsakligen två analytiska begrepp, skrift-
händelse och skriftprodukt, vilka presenteras nedan i 2.6.1. och 2.6.2. 
Avslutningsvis kommenteras kort några övriga begrepp i 2.6.3.  

2.6.1 Skrifthändelse 
Begreppet skrifthändelse är en svensk översättning av det engelska begrep-
pet literacy event (Karlsson 2002). Det engelska begreppet är inte enkelt att 
översätta till svenska, och den problematiken behandlas senare i avsnittet. 
Först ges en beskrivning av begreppet literacy events uppkomst.  

Literacy event är ett av de centrala begreppen inom traditionen NLS. En-
ligt Street (2000) var det i en artikel från 1980 som begreppet först an-
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vändes i relation till literacy9. I artikeln ges definitioner av begreppet, och 
det visas även en analys där begreppet tillämpas. I inledningen av artikeln 
finns en mer översiktlig definition, där literacy events definieras som: 

any action sequence, involving one or more persons, in which the produc-
tion and/or comprehension of print plays a role (Anderson, Teale & Estrada 
1980:59) (originalets kursivering). 

Literacy event är alltså en sekvens av handlingar där skrift på något sätt 
medverkar. Lite senare i samma artikel ges en beskrivning av analysarbetet 
som tar vid när väl ett literacy event är identifierat.  

Once a literacy event has been identified we attempt to describe activities 
which lead up to it, events subsequent to it, and any activities which co-
occur or alternate with it. And of course, we seek a detailed description of 
the event itself” (Anderson, Teale & Estrada 1980:60). 

Literacy event måste först identifieras, för att därefter analyseras och be-
skrivas. Det innebär att begreppet fungerar som ett verktyg för att urskilja 
den eller de handlingar som sedan ska analyseras. Vid analysarbetet i den 
citerade artikeln gjordes en klassificering i kategorierna ”the participants, 
media/materials, and activities involved” (ibid:60). Med den indelningen 
som utgångspunkt går det att beskriva ett literacy event som något som 
konstitueras av en eller flera deltagare som gör något som inkluderar skrift 
(vilket i sin tur är medierat i ett format).  

En av dem som tidigt tillämpat begreppet inom sin forskning, och som 
idag är den som ofta hänvisas till när begreppet ska förklaras, är Shirley 
Brice Heath. 

A key concept for the empirical study of ways of taking meaning from writ-
ten sources across communities is that of literacy events: occasions in which 
written language is integral to the nature of participants interactions and 
their interpretative processes and strategies (Heath S.B. 1982b:50). 

Heath lyfter i sin definition fram interaktion, vilket gör att just en social 
och interaktionell aspekt av literacy träder i förgrunden. Definitionen skil-

                                            
9 Den referens Street (2000) ger är förmodligen ett resultat av en sammanblandning 
av två artiklar. Street ger Anderson & Stoke (1980:59-65) som referens, men någon 
sådan artikel finns inte i litteraturförteckningen i Street (2001). Istället avser för-
modligen Street en artikel av Anderson, Teale & Estrada (1980:59-65). Anderson 
samt Stoke har däremot en gemensam artikel från 1984 (Anderson & Stoke 1984), 
men de sidorna som Street (2001) hänvisar till finns inte, och inte heller citatet. 
Street ger däremot ett årtal och en sidhänvisning som stämmer med artikeln av 
Anderson, Teale och Estrada, och dessutom är det ur den artikeln Heath citerar (se 
Heath 1982a, 1982b och 1983).  
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jer sig därmed delvis från den som görs i Anderson, Teale & Estrada 
(1980:59), där ett literacy event är handlingar ”involving one or more per-
sons” (se det första citatet i detta avsnitt). I det senare fallet är inte inter-
aktion något som nödvändigtvis kännetecknar alla literacy events, eftersom 
ett literacy event kan involvera en eller flera personer. Det rimliga sättet att 
förstå den skillnaden är att definitionerna är tillkomna inom ramarna för 
två skilda projekt. Det som är ett av Heaths stora bidrag är att visa hur 
skriftbruket i de allra flesta fall är situerat i praktiker med fler än en del-
tagare, och att läsandet och skrivandet ofta inkluderar tal och samhand-
ling. Vare sig någon läser eller skriver något, så omges det ofta av att ak-
törer talar som vad som är skrivet, om vad som ska skrivas, och om hur 
det skrivna ska tolkas och användas. 

Inom svensk forskning har begreppet literacy event tillämpats, och även 
översatts, inom ett antal forskningsprojekt. Det har inte etablerats någon 
vedertagen svensk översättning. Just begreppet literacy är svåröversatt, och 
flera har diskuterat den problematiken. Det finns inte något svenskt be-
grepp med samma betydelsefält (eller snarare betydelsepotential) som det 
engelska ordet har.10 Frågan om behovet av definition av begreppet literacy 
menar David Barton inte vara den viktigaste, utan det som behövs är ett 
sätt att tala om literacy: ”[w]hat sort of activity is literacy?” (Barton 
2008:14). Bartons lösning är att istället tala om literacy genom metaforisk 
användning av begreppet ekologi. Fördelen, enligt Barton, med att tala om 
literacy med en sådan metafor är att den riktar fokus mot hur en aktivitet 
är en del av en miljö, och att aktiviter både influeras av och inverkar på 
miljön (Barton 2008:29).  

Ett tidigt exempel på en svensk undersökning där begreppet literacy 
event översätts är Forstorp (1992), i vilken översättningen texthändelser 
används. En annan svensk översättning är skrifthändelse, vilken tillämpas i 
Skriftbruk i förändring (Karlsson 2002), i projektet Skriftbruk i arbetslivet 
(Karlsson 2006), i Skriftpraktiker i gymnasieskolan (Westman 2009), och i 
Vad är meningen? (Bergh Nestlog 2013). Ytterligare en översättning av 
begreppet är textorienterade aktiviteter, vilket bland annat tillämpas i Sju 
barn lär sig läsa och skriva (Fast 2007). En annan översättning tillämpas i 
Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 (Skoog 2012), där begreppet 
literacyhändelser används. Utöver dessa översättningar kan även nämnas 
Roger Säljös beskrivning av literacy event som ”sociala praktiker där texter 
ingår” (Säljö 2000:176).  

                                            
10 För en diskussion om översättningsproblem, se exempelvis Söderberg (1994), 
Karlsson (2002, 2006) samt Fast (2007). Se även Berge (2006). För en översiktlig 
beskrivning av uppkomsten av det engelska begreppet, se Barton (2007). 
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Den svenska översättning som valts för den här avhandlingen är skrift-
händelse. Främsta motivet för att välja förleden skrift-, är att det är just 
skrift, och inte text, som är i fokus. Ett andra skäl för valet av begreppet 
skrifthändelse är att det i de ovan nämnda verken är just språkveten-
skapliga forskningsprojekt som tillämpat den översättningen. 

I avhandlingen ses alltså en skrifthändelse som något vilket blir synligt 
genom att deltagare handlar. En skrifthändelse kan i princip bestå av en-
bart en handling, men ofta består skrifthändelser av flera handlingar. Ett 
exempel på det förra är när Sara eller Alexander sitter för sig själv och tyst 
läser ur en roman. Ett exempel på det senare är när de har matematik-
lektion, och dels utför handlingar för att hämta och flytta böcker och 
andra artefakter som behövs, dels växlar mellan att läsa ur matematikbok, 
skriva i räknehäfte, samtala med lärare om problemlösning och att läsa i 
facit och räknehäfte för att kontrollera svar. I de fall som nämnts ovan 
överlappar i princip skrifthändelse och aktivitet varandra. I andra aktivi-
teter är dock skrifthändelser inte lika centrala, som när Alexander spelar 
ett spel eller Sara bakar muffins. När Sara bakar muffins gör hon det ge-
nom en sammanlänkad följd av handlingar, varav skrifthändelser utgör 
delar i den länken (Sara läser i recept, Sara frågar mamma och frågar även 
storasyster om tolkning av receptet). De dominerande handlingarna är 
dock de där ingredienser och bakredskap används för att mäta, väga, 
blanda, lägga i formar, grädda i ugn, och därefter plocka undan och städa.  

Det sätt att se hur handlingar länkas samman till en större helhet som 
kort beskrivits ovan är inspirerat av Scollon & Scollon (2004). Ett exempel 
som där används är när en lärare undervisar en klass. Själva lektionen be-
skriver de som en större aktivitet (larger activity), som i sin tur blir till 
genom en sammanlänkad rad av handlingar (actions). Några sådana hand-
lingar är inleda lektionen som direkt följs av introducera ämnet som direkt 
följs av tala om första ämnet. På det sättet fortsätter sedan länken av hand-
lingar fram till den handlingen där läraren och eleverna avslutar lektionen. 
Varje sådan handling består sedan i sin tur av mindre handlingar (smaller-
level eller shorter-term) som länkas samman. Att inleda lektionen görs 
genom att läraren tar fram en bunt papper, läraren ropar upp namn, 
kanske har några korta replikväxlingar med en student och även lämnar ett 
papper till studenten, läraren går till katedern, talarstolen eller tavlan i 
klassrummet. Därmed är inleda lektionen avslutad, och introducera ämnet 
tar vid (Scollon & Scollon 2004:62-63).  

Skrifthändelser är alltså ofta delar av en större aktivitet, och skrift-
händelserna är i sin tur sammanlänkande av handlingar som gör att skrift-
händelserna blir synliga. 
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2.6.2 Skriftprodukt 
Begreppet skriftprodukt används i avhandlingen för att beteckna det som 
aktörer skriver eller som redan är skrivet, vare sig det handlar om en kom 
ihåg-lapp, en påminnelse på vita tavlan om att lämna in läxor, eller om en 
skönlitterär ungdomsroman. Valet av term grundas på att skrift är centralt 
för avhandlingen, och att vi som brukare av det kulturella verktyget skrift 
yttrar oss genom just skriften. En annan möjlighet skulle vara att tala om 
texter, vilket dock förutsätter att allt som skrivs också är en text. Inom 
textforskning, och även inom annan språkvetenskap, så betraktas ofta 
texter som något som tillskrivs en bestämd kulturell status som just text. 
En text är något vi kan känna igen som något. Det innebär att det kan 
finnas sådant som är skrivet, men som inte betraktas som text. För att 
klargöra skillnaden mellan text och skrift används här en definition från 
Berge (2008), där begreppen yttrande och text definieras.11 Utgångs-
punkten för Berge är den för oss människor grundläggande egenskapen att 
vi inom skiftande områden av mänsklig verksamhet använder språk, och 
att ”[a]nvändningen av språket realiseras i form av enstaka konkreta ytt-
randen (muntliga och skriftliga) från dem som deltar i ett eller annat om-
råde av mänsklig verksamhet” (Bachtin 1997:203). Det orala verbalspråket 
(det talade) är inte enbart en rad slumpartat ordnade ljud, utan det är nå-
got som i en viss kontext (eller kultur) är möjligt för deltagare att förstå, 
förhålla sig till och även respondera på. Den som yttrar sig vill förmedla 
något, och vill att vi ska uppfatta det just så som talaren tänkt sig.12 Berge 
beskriver två grundläggande förutsättningar för att skapa och för att förstå 
ett yttrande: 

For det første går vi ut fra at ytringen er formidlet gjennom og representert 
ved hjelp av et eller annet tegnsystem. Det kalles semiotisk mediering. Ofta 
er verbalspråket den dominerende meningsskapende resursen. På den måten 
skjønner vi uten videre at det er en henvendelse vi forholder oss till og ikke 
for eksempel uartikulerte kroppslyder. 

For det andre går vi ut fra at denne henvendelsen betyr noe og har mening i 
den unike sammenhangen den ytres i, både i den opprinnerlige yttrings-
situasjonen og i alle mulige yttringssituasjoner senere. (Berge 2008:41). 

                                            
11 I Berge (2008) hänvisas till ett antal källor som är grunden för distinktionen 
mellan yttrande och text, bland annat den kultursemiotiska traditionen som pre-
senteras av Yuri M. Lotman. 
12 Ett sådant språkligt yttrande kännetecknas bland annat av att det har ”inten-
sjonalitet” (Berge 2008:37). Begreppet används dock inte i avhandlingen, och där-
för görs här ingen närmare beskrivning. 
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Berge (2008) delar in de unika sammanhang där yttrandena görs i två di-
mensioner, som benämns situationskontext respektive kulturkontext. I en 
situationskontext är det just där och just då som ett yttrande verkar. I en 
kulturkontext förutsätts en betydligt vidare kontext för yttrandet. Ett så-
dant yttrande kan ofta typifieras, och kategoriseras och tilldelas ett genre-
namn.  

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

Av Berges distinktioner följer att det finns skriftliga medieringar som inte 
får textstatus, alltså sådana som i den situation där de yttras inte tillskrivs 
status som text. Ett sätt att tala om text utifrån en sådan utgångspunkt är 
att tala om den kulturella texten. En egenskap för en sådan text är även att 
den har ett format, och att den ”medierar världen på ett sätt som tillskrivs 
värde” (Ledin 2013:6). 

Sammanfattningsvis är en skriftprodukt något som konstruerats med al-
fabetiska tecken (och ibland även numeriska tecken, figurer eller bilder), 
och som aktörerna i de vardagliga aktiviteterna hanterar, eller orienterar 
sig mot, som en sammanhängande helhet. Det innebär dock inte att del-
tagarna måste förstå vad som är skrivet, eller varför något är skrivet. En 
skriftprodukt kan även vara något som ifrågasätts, till exempel genom att 
fråga vad som står skrivet eller varför något står skrivet just där. Skrift-
produkter är alltså skrivna yttranden, men kan ha olika utseende och inne-
håll. Vissa skrivna yttranden är även kulturella texter, som till exempel 
skönlitterära ungdomsböcker och även läroböcker i historia och religion. 
Andra yttranden är inte kulturella texter, som en kom ihåg-lapp Alexander 
skrivit eller en låtlista Sara och en kamrat skrivit för att planera en film-
inspelning. Oavsett om yttrandet medierar världen i formatet skönlitterär 
ungdomsbok eller i formatet en skrynklig pappersbit (som rivits av från ett 
begagnat kuvert) med en kom ihåg-anteckning om ett kommande sjuk-
systerbesök, så tillämpas för samtliga yttranden begreppet skriftprodukt. 
Även när det gäller skrift på vita tavlan i klassrummen, på ett bänklock, på 
ett trästycke i slöjden, eller på insidan av en hand, så tillämpas samma 
begrepp. Det som förenar skriftprodukter är att de består av skrift och att 
skriften medieras i ett format (den materiella aspekten). 

2.6.3 Övriga begrepp 
Utöver de två mer centrala begrepp som presenteras ovan används i av-
handlingen även orden aktivitet och yttrande relativt frekvent. Ordet ak-
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tivitet används här snarast på ett mer allmänspråkligt sätt. Några exempel 
på sådant bruk är att vi ofta talar om aktiviteter vi är engagerade i, vilket 
kan vara att delta i ett fotbollslag eller att regelbundet ta pianolektioner. I 
avhandlingen används uttrycket vardagliga aktiviteter, med vilket avses allt 
sådant som görs under vardagarna, som att se på en film, ha en matematik-
lektion, spela ett spel eller sortera posten. Användningen av ordet aktivitet, 
och kopplingen till skrifthändelser (se 2.6.1), är inspirerad av den defini-
tion som görs av begreppet aktivitet i Clark (1996). Där definieras aktivitet 
som något som i sin tur består av en eller flera handlingar. Begreppen som 
används för det är activity respektive action (Clark 1996). Ytterligare en 
inspirationskälla till ett liknande sätt att se aktiviteter som sammanlänkade 
av olika delar är Scollon & Scollon (2004), vilken beskrivs närmre i 2.6.1. 

I avhandlingen används yttrande för att beteckna såväl talade som 
skrivna yttranden, och förhoppningsvis framgår det av kontexten vilket 
användningssätt som är det aktuella. I avsnitt 2.6.2 görs en närmare be-
skrivning av begreppet yttrande.  
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3 Metod och material 
I kapitlet redogörs först för de metoder som tillämpats för att skapa den 
empiri som utgör forskningsmaterialet i studien, och även för analyser av 
densamma. Därefter presenteras själva empirin. De metoder som tillämpats 
för att både skapa en lämplig empiri, och sedan göra analyser är starkt 
präglade av kvalitativ forskning, och intresset för att klarlägga och förstå 
olika aktörers handlingar (se Aspers 2007, Corbin & Strauss 2008, Ham-
mersly 2013, Larsson 2005). Det är i dessa handlingar, och aktörernas 
förståelse av dem, som det blir möjligt att urskilja det vardagliga skrift-
bruket. Genom den kvalitativa forskningens intresse för hur världen kon-
strueras genom våra olika handlingar, kan världen i en mening beskrivas 
som komplex, och att det inte finns några enkla förklaringar av fenomen 
och händelser (Corbin & Strauss 2008:8). Ytterligare ett sätt att definiera 
kvalitativ forskning är att förstå den som en kontrast mot den tidigare 
rådande traditionen med kvantitativ forskning. ”[I]t emerged as a distinct 
kind of social science in competition with an already established tradition 
of quantitative method” (Hammersly 2013:9).  

Det som ur ett mer praktiskt perspektiv kännetecknar kvalitativ forsk-
ning, och som kontrasterar mot kvantitativ forskning, är bland annat att 
empiri skapas genom att studera naturliga miljöer, och inte genom att stu-
dera av forskaren iscensatta miljöer. Ytterligare ett kännetecken är att den 
empiri som skapas inte ligger till grund för kvantitativa jämförelser och 
beräkningar, utan istället ligger till grund för kvalitativa beskrivningar och 
förklaringar (Hammersly 2013).13 

Inom kvalitativ forskning ryms ett flertal olika forskningstraditioner, el-
ler ”analytic styles” enligt Hammersly (2013:47). En följd av mångfalden 
av olika analytiska stilar är att det delvis råder en viss terminologisk för-
virring, och att många näraliggande synonymer till begreppet kvalitativ 
forskning eller för att beteckna undertyper inom kvalitativ forskning. Ak-
tuella för denna studie är etnografi (3.1) och etnometodologi (2.5). 

I kapitlet, och i avhandlingen som helhet, används uttrycket skapa em-
piri. Med det synliggörs dels att forskaren är delaktig medskapare av em-
pirin genom att i någon mening vara en av deltagarna i de vardagliga ak-
tiviteter som studeras (se avsnitt 3.5.2 om forskaren som observatör), dels 
att empiri inte är något som ligger och väntar på att bli insamlat, och att 
forskaren gör aktiva val av vad som kommer med i empirin. Det senare 
                                            
13 Begreppet ”naturliga” miljöer kan för en oinvigd läsare förefalla något svår-
tillgängligt, men ska här enbart förstås som en motsats till miljöer vilka forskaren 
har förberett, iscensatt och regisserat (Hammersly, 2013 och Hammersly & At-
kinson, 1995).  
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gäller oavsett om det handlar om fältanteckningar från observationer, fil-
made sekvenser eller olika typer av transkriptioner. Ett annat vanligt ut-
tryck är samla empiri, vilket dock fungerar sämre i en kvalitativ forskning. 
Motivet för det är att verbet samla indikerar att empirin finns färdig för 
forskaren att gå ut och samla in. Patrik Aspers använder uttrycket fram-
kalla ett empiriskt material, vilket syftar på att aktörerna och inte bara 
forskaren konstruerar materialet. Uttrycket pekar enligt Aspers också på 
att forskaren gör val av perspektiv (Aspers 2007:del III, s 101-154). Aspers 
begrepp är intressant, men för den här avhandlingen används som redan 
nämnts uttrycket skapa empiri.  

3.1 Etnografi 
I avhandlingens undertitel finns uttrycket ”en skriftbruksetnografisk stu-
die”. Studien som helhet betecknas alltså som en etnografisk studie med 
skriftbruk som studieobjekt. Etnografi har sitt ursprung inom 1800-talets 
västerländska antropologi, och användes för att beteckna den skriftliga 
dokumentation som antropologer gjorde av sina studier i för dem huvud-
sakligen främmande kulturer. Under 1900-talets senare hälft har sedan 
etnografins tillämpning vidgats, och ett flertal beskrivningar och defini-
tioner har presenterats. Ett sätt att beskriva etnografi, och som inspirerat 
forskningssättet i föreliggande studie, är att den refererar till ”an inter-
gration of both first-hand empirical investigation  and the theoretical and 
comparative interpretation of social organization and culture” (Hammersly 
& Atkinson 1995:1). Ett för etnografisk forskning (och kvalitativ forsk-
ning överlag) viktigt kännetecken är att människors handlingar studeras i 
de dagliga kontexterna. Det innebär att forskaren många gånger är en del 
av de miljöer som studeras, och inte någon som står utanför dessa.14 Ytter-
ligare ett kännetecken är att såväl insamling av data som tolkning och ana-
lys av data präglas av ett induktivt, och i en mening ’ostrukturerat’, arbets-
sätt. Med det menas att det inte är på förhand givna kategorier eller hy-
poteser som ligger till grund, utan snarare att sådant etableras under såväl 
samlande som analys av data (se bland annat Hammersly & Atkinson 
1995, och Wolcott 2008). Om en studie är etnografisk eller inte menar 
bland andra Wolcott (2008) inte enbart vara beroende av hur data samlats 
in, utan framför allt av hur resultatet skrivs fram. Wolcott skiljer mellan 

                                            
14 Förhållande mellan innanför och utanför kan jämföras med den distinktion som 
görs mellan begreppen subjektivism och objektivism (Aspers, 2007), där subjek-
tivism liknar det som ovan benämns som att forskaren är en del av de dagliga prak-
tikerna. 
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doing ethnography respektive borrowing (some) ethnographic techniques, 
(Wolcott 2008:44).15 

Inom etnografisk litteratur pekas ofta ut två huvudsakliga sätt för att 
skapa empiri. Ett är att skriva fältanteckningar i samband med obser-
vationer, vilket under senare tid även kommit att kompletteras med video-
inspelning, och det andra sättet är att tillämpa olika former av intervjuer 
(Hammersly & Atkinson 1995, Emerson, Fretz & Shaw 1995, Wolcott 
2008, Agar 2008, Aspers 2007). Ett kännetecken för fältanteckningar är 
att de ska vara så utförliga att det går att tolka och förstå det som fält-
anteckningarna utgör en beskrivning av. Begreppet ”thick description” har 
etablerats som benämning för det sättet att skriva. Begreppet brukar knytas 
till Geertz (1973), där det i sin tur hänvisas till Gilbert Ryle som begreppets 
ursprungskälla. För att exemplifiera en ”thick description” görs i Geertz 
(73) en jämförelse mellan några personer som hastigt sluter och öppnar ett 
ögonlock. För den ena personen kan det vara fråga om ett tillfälligt spas-
miskt ryck (ett ticks), medan det för den andra personen kan vara en kon-
spiratorisk signal till en kamrat. För att kunna beskriva del-tagarnas hand-
lingar, och meningsskapande, räcker i det här fallet inte den visuella be-
skrivningen av själva handlingen. Det som krävs är en utförlig beskrivning 
som är grundad på mer än själva iakttagelsen i stunden, det vill säga en 
”thick description” (Geertz 1973:6). Det går inte att exakt peka ut hur en 
beskrivning ska kunna bli en sådan tjock beskrivning, utan snarare handlar 
det om att genom det induktiva arbetssättet söka efter andra vägar till 
förståelse, än att enbart förlita sig på vad som framgår av en visuell obser-
vation. Några sådana vägar att välja kan vara att göra upprepade obser-
vationer av samma slags fenomen, att utnyttja någon form av intervju eller 
annat sekundärt material som kan belysa. Ytterligare ett sätt är att obser-
vera andra fenomen eller situationer i anslutning till själva studie-objektet, 
och att under sådan observation vara lyhörd för handlingar (verbal-
språkliga eller andra typer av handlingar) som kan bidra till ökad förstå-
else av själva studieobjektet.  

Ett vanligt sätt att bedriva etnografisk forskning är, som nämndes ovan, 
att skapa olika typer av data från samma fenomen, för att sedan jämföra 
dessa data med varandra. Begreppet för det sättet att arbeta är trian-
gulering (Hammersly & Atkinson 1995 och Larsson 2005). Inom etno-
grafisk forskning är exempelvis fältanteckningar, olika typer av intervjuer, 

                                            
15 Här kan en jämförelse göras med hur etnografi tillämpas inom några nutida 
svenska språkvetenskapliga avhandlingar, i uttryck som etnografisk ansats (West-
man 2009), etnografiskt inspirerad datainsamling (Bellander 2010) eller etnografisk 
metod (Nelson 2010).  
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videoinspelningar, och insamling av artefakter exempel på olika sådana 
datakällor. Triangulering innebär enligt Hammersly och Atkinson dock 
inte att en analys alltid är den rätta bara för att den stöds av triangulering. 
”What is involved in triangulation is not the combination of different kinds 
of data per se, but rather an attempt to relate different sorts of data in such 
a way as to counteract various possible threats to the validity of our ana-
lysis” (Hammersly & Atkinson 1995:184). En viktig del för tillämpning av 
triangulering är just insikten om att det handlar om olika typer av data, 
vilket innebär att det avgörande inte är entydig likhet. Istället bör olika 
datakällor ses som olika versioner, vilket inte behöver betyda att den ena 
är osann. ”Samma sak ter sig olika från olika utgångspunkter” (Larsson 
2005:21).  

3.2 Forskningsetik 
I avsnittet redogörs för forskningsetiska principer och för hur frågor om 
etik inom forskningsprojektet hanterats inför starten av själva fältarbetet. I 
avsnitt 3.5.4 redogörs sedan för hur etiska principer blivit synliga genom 
de olika överväganden och val som mer eller mindre kontinuerligt gjorts 
under framför allt fältarbetet.16 Motivet för att göra en sådan indelning är 
att skilja forskningsetiska utgångspunkter och förberedelser från själva 
handlingarna under fältarbetet, vilket förhoppningsvis bidrar till att tydlig-
göra att etikfrågor inom forskning inte enbart är fastlagda principer, utan 
snarare handlar om etiska val som görs i de olika praktiker där forsk-
ningen genomförs. Forskningsetik är inte något statiskt (Vetenskapsrådet 
2011), utan något som hela tiden måste vara aktuellt och som löpande 
manifesteras i de val som görs under en forskningsprocess. I en artikel om 
bland annat etiska diskussioner i avhandlingar pekas på att forsknings-
etiska principer ofta används ”som universella krav istället för att vara 
utgångspunkt för forskarens reflektioner om etiskt ansvarstagande” 
(Aarsand & Forsberg 2009:154). Förhoppningsvis bidrar den indelning av 
forskningsetiken som görs i avhandlingen till att lyfta fram hur forskning-
setiska principer tillämpas i alla de olika val som forskaren ställs inför. 

                                            
16 Inom avhandlingsprojektet utgör perioden då etikprövningsansökan förbereddes 
och behandlades en relativt omfattande del, och det var även första gången en 
sådan ansökan gjordes inom ämnet svenska språket vid Örebro universitet. Dess-
utom nämns etik som ett centralt område för forskningsprojekten inom forskar-
skolan Limcul, inom vilken föreliggande avhandling utgör ett forskningsprojekt. 
Frågor om forskningsetik har även varit aktuella inom såväl forskarskolan som i 
seminarier, konferenser och även kurser under forskarutbildningen. Av bland annat 
dessa anledningar har frågor om forskningsetik fått en tämligen utförlig be-
skrivning i avhandlingen. 
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Avsnittet är disponerat så att först presenteras etikprövning och beslut 
från etikprövningsnämnd (3.2.1). Därefter redogörs kort för de grund-
läggande och generella etiska principer som följts under studien (3.2.2). 
Efter de grundläggande principerna följer sedan en beskrivning av etiska 
frågor vid de inledande kontakterna med fältet (3.2.3). 

3.2.1 Etikprövning 
Innan forskningsprojektet inleddes lämnades en ansökan in till etikpröv-
ningsnämnden i Uppsala. Etikprövningsnämndens beslut var att inte ta upp 
ansökan till prövning, eftersom forskningsprojektet enligt ansökan inte 
avsåg ”sådan forskning som enligt 3–4 §§ lagen (2003:460) om etik-
prövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) kräver 
godkännande” (EPN 2009/369). Nämnden lämnade efter begäran ett råd-
givande yttrande, i vilket de skriver att det ”efter en etisk granskning inte 
föreligger några hinder att genomföra projektet” (ibid). Som skäl för sitt 
beslut skriver nämnden att det i projektet inte kommer ”att göras något 
ingrepp på en forskningsperson eller annan intervention som anges i 4 § 
etikprövningslagen. Inte heller kommer några känsliga personuppgifter att 
behandlas (3 § etikprövningslagen). Mot bakgrund härav omfattas inte 
studien av bestämmelserna i 3–4 §§ etikprövningslagen och ska därför inte 
etikprövas” (EPN 2009/369) . 

3.2.2 Grundläggande etiska principer 
Beslutet från etikprövningsnämnden om att forskningsprojektet inte är 
sådan forskning som enligt lagen om etikprövning kräver godkännande, 
och det rådgivande yttrandet som lämnats av nämnden, innebar dock inte 
att det inte funnits etiska överväganden att göra och etiska riktlinjer och 
principer att följa. Under hela studiens genomförande har etikfrågor varit 
aktuella, och Vetenskapsrådets hemsida17 har ofta besökts för att följa 
deras löpande arbete med forskningsetiska frågor. Under 2011 publicerade 
Vetenskapsrådet God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). Den forsk-
ning som redovisas i denna avhandling, och de etiska överväganden och 
principer som i fortsättningen diskuteras, har de principer vilka finns for-
mulerade i God forskningssed som sin utgångspunkt.  

                                            
17 Den aktuella hemsidesadress som använts under den tid (2009–2013) som fält-
arbete, analyser samt framställan av avhandling pågått har hemsidesadressen 
http://vr.se använts. 
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3.2.3 Etiska överväganden inför fältarbetet 
En grundläggande etisk fråga är hur jag som forskare balanserar kraven på 
att bedriva god forskning med kraven på att värna forskningspersonernas 
integritet, vilket benämns som forskarkravet kontra individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet 2011). Denna balansgång diskuterades vid de inledande 
samtalen med fältets olika aktörer och med skolledning, men var också 
något som ofta tog sig uttryck i de val jag som forskare kom att ställas 
inför under flera av observationerna (se avsnitt 3.3.3).  

För att säkerställa att uppgifter om forskningspersoner, och adresser och 
telefonnummer, inte skulle komma att hamna i orätta händer förvarades 
redan från början alla sådana uppgifter på ett sådant sätt att ingen utöver 
mig skulle ha tillgång till dem. Uppgifterna fanns (och finns) bara som 
pappersanteckningar i mitt förvar. De enda undantagen var telefon-
nummer, som med avidentifierade namn fanns i min mobiltelefon, och en 
del mejlkontakter med rektorer och lärare. I all dokumentation och arki-
vering inom forskningsprojektet som helhet har alla uppgifter som skulle 
kunna leda till identifikation (namn, adresser, telefon, mejladress) enbart 
sparats så att jag haft tillgång till dessa. Jag kan därmed påstå att ingen, 
inte ens min närmsta chef eller min huvudhandledare, vet vilka forsknings-
personerna är eller hur de kan kontaktas. 

Ett beslut som togs redan innan de inledande kontakterna med fältet var 
att inte fråga om möjlighet att observera under fokusbarnens vistelser i 
omklädningsrum, badrum eller på toaletter. Beslutet grundades dels i att 
det inte är rimligt med en fysiskt närvarande observatör i samtliga dessa 
miljöer (i alla fall inte när observatören har ett avvikande biologiskt kön i 
förhållande till den som observeras), dels i att en sådan förfrågan skulle 
kunna orsaka att forskningspersonerna (lärare, barn och föräldrar) kunde 
få ett visst motstånd mot en person som frågat om tillträden till sådana 
miljöer. Jag följde heller aldrig barnen under sänggående och insomning, 
respektive under uppvaknande och uppstigning. Jag frågade också vid in-
tervjuer om det brukar förekomma någon form av skrift eller skriftbruk i 
de ovan beskrivna situationerna, och på det sättet finns även dessa miljöer 
och situationer med i materialet. En viktig princip som följdes vid den ty-
pen av intervjuer var att det skulle finnas en förälder närvarande, eftersom 
frågorna skulle kunna upplevas som närgångna eller generande. 

En annan viktig princip som forskningspersonerna informerades om var 
att de alltid hade möjlighet att i anslutning till en observation, eller efter en 
avslutad sådan, säga till om de tyckte att något som observerats eller do-
kumenterats inte skulle vara med i materialet. Jag poängterade att forsk-
ningspersonerna, och vårdnadshavarna, hela tiden under projektets gång 
hade möjlighet att avsluta sitt deltagande i projektet.  
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För att planera tider för mina kommande observationer bestämdes i 
båda fallstudierna att jag skulle ta kontakt med en förälder, och inte direkt 
med det aktuella barnet. Jag hade för båda fallstudierna fokusbarnens mo-
bilnummer, men det var bara vid något enstaka tillfälle i fallstudien med 
Alexander jag använde den kontaktvägen.  

Jag informerade föräldrarna om att de under observationerna i bostaden 
kunde be mig lämna densamma innan en pågående observation var av-
slutad. En tänkbar sådan situation skulle kunna vara när det uppstår 
starka spänningar eller stor oenighet mellan dem som för tillfället vistas i 
bostaden (oftast mellan familjemedlemmar), och i en sådan situation är det 
tänkbart att familjemedlemmarna inte vill att någon utomstående person 
finns med.18 Jag diskuterade även sådana situationer med lärarna i de olika 
skolorna, men av de samtalen framkom inte att de såg några sådana tänk-
bara situationer som extra problematiska. 

Vid samtalen inför inledningen av fältarbetet betonade jag att jag inte 
skulle komma att berätta för någon vad som hände under observationerna. 
Allt jag blev varse skulle stanna hos mig, och i fältanteckningarna om det 
var av relevans för syftet med forskningsprojektet.  

I en förlängning av principen att inte föra vidare vad som sagts eller hänt 
under en observation finns frågan hur jag som vuxen agerar vid ett lag-
brott. Frågan är inte unik för min studie, utan har behandlats av flera 
andra. Det sätt jag valde att förhålla mig till eventuella lagbrott liknar det 
som finns beskrivet i Jonsson (2007). Det ställningstagande som Jonsson 
argumenterar för innebär att inte föra vidare det som kan ses som smärre 
lagbrott, men däremot föra vidare det som kan ses som allvarligare lag-
brott. I likhet med resonemanget som förs i Jonsson (2007) berättade jag 
för föräldrar, barn och skolpersonal att jag inte skulle rapportera vidare 
om smärre lagbrott, men däremot om grövre brott (som misshandel eller 
mobbning). Något som jag inte nämnde, men hade beslutat mig för, var att 
även föra vidare om jag skulle bli varse någon form av sexuella ofredan-
den. Anledningen att inte nämna det inför det kommande fältarbetet var 
att undvika att tala om frågor om sexualitet, om inte någon förde det på 
tal. 

Vid samtal med fokusbarnen och deras föräldrar enades vi om att jag 
vid planering och bokning av observationstider skulle ta kontakt med för-
äldrar, oavsett om det gällde observationer i hemmet, skolan eller under 

                                            
18 Det blev inte i någon av fallstudierna aktuellt med att en familjemedlem bad mig 
avbryta observationen och lämna bostaden. Vid några tillfällen tolkade jag inter-
aktion mellan familjemedlemmar som att det skapades viss irritation och spänning 
mellan dem, men det förekom alltså aldrig att jag uppmanades lämna bostaden. 
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fritid utanför hem och skola. Motivet för det var att inte utsätta fokus-
barnet för en situation där han eller hon skulle bli tvungen att inför mig ta 
ett eget beslut. Utöver dessa beslut om tider för observation, så enades vi 
om att barnet ibland under en pågående observation skulle få besvara frå-
gor om mitt fortsatta deltagande. Sådana situationer som då avsågs var när 
jag inom ramen för en pågående observation behövde fråga om det var 
okej att fortsätta observationen vid till exempel miljöbyte eller när aktivi-
teter av mer privat karaktär inleddes. 

Inom ramen för de båda fallstudierna med Alexander och Sara har en 
stor mängd material skapats, varför frågan om etiska principer för han-
tering av sådant material är relevant. Hur forskningsmaterial ska hanteras 
finns föreskrivet i bland annat God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). 
En första grundläggande princip för den här studien var att allt material 
redan från de inledande kontakterna skulle kategoriseras och lagras med 
fiktiva namn på personer, platser och lokaler. En annan sådan princip an-
gående forskningsmaterial, och en princip som sedan följdes under hela 
projektet, var att inte visa fältanteckningar, foton eller filmer för forsk-
ningspersoner eller andra som jag kom i kontakt med under fältarbetet. De 
undantag som finns är när jag frågade någon av forskningspersonerna om 
vad som hände i en viss situation. Den typen av frågor ställdes i princip 
enbart till något av fokusbarnen, och för dem visade ju mina bilder eller 
filmer inte något som var främmande. Samtliga forskningspersoner fick 
även information om att materialet endast skulle användas i forsknings-
sammanhang, och eventuellt även inom utbildning vid universitet eller 
högskola. I det senare fallet skulle dock allt vara anonymiserat.  

Skolorna  
De inledande samtalen i skolorna kom att på flera punkter skilja sig från 
motsvarande samtal i hemmen. Medan samtalen i hemmen inför att del-
taga i forskningsprojektet ofta kom att präglas av praktiska frågor, så kom 
motsvarande samtal i skolan att präglas av frågor om juridik, skolans an-
svar och om i vilken mån forskningen skulle komma att inverka på den 
reguljära undervisningen. En fråga som diskuterades grundligt, och även 
återkommande, gällde elevernas integritet och skolans ansvar för eleverna. 
En annan fråga som togs upp i samtalen med skolorna gällde skyddad 
identitet. I en av skolklasserna där ett av fokusbarnen gick fanns en elev 
med skyddad identitet. Vid samtal med den aktuella läraren framkom att 
eleven med skyddad identitet vanligtvis inte umgicks med det aktuella fo-
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kusbarnet, och att det heller inte var vanligt att de samarbetade i olika 
skoluppgifter.19  

En fråga som behandlades i båda fallstudierna var regler för att fotogra-
fera eller filma och att publicera bilder och filmer. De regler som om-
gärdade forskningsprojektet visade sig vara tydligare och mer restriktiva än 
skolornas egna principer. 

 I diskussionerna med rektorn för Saras skola framfördes en begäran om 
att jag skulle visa ett utdrag ur belastningsregistret, vilket var något som 
krävdes av samtliga som arbetade i den skolan. Jag lämnade ett sådant 
utdrag till Saras skola, medan någon motsvarande begäran inte framfördes 
från någon av skolorna där Alexander gick. 

I skolorna fick samtliga lärare som deltog i aktiviteter under mina ob-
servationer information om forskningsprojektet, och även ta ställning till 
om de ville delta. De som valde att medverka undertecknade sedan sam-
tyckesformuläret för institutionella representanter.20  

Utöver de dokument som nämnts ovan (beskrivningen av forsknings-
projektet och samtycket till att medverka) har även korta skriftliga in-
troduktioner av mig själv, och meddelanden från mig av mer praktisk na-
tur (som tidpunkter för observationer) bifogats i veckobrev. Vid ett tillfälle 
har även ett personligt brev skrivits till föräldrarna i Saras klass. Eftersom 
dessa dokument blev skrivna efter det att etikprövningsansökan var be-
handlad, blev de av naturliga skäl inte bifogade i ansökan till etikpröv-
ningsnämnden. Texterna innehöll dock ingen annan information om själva 
forskningsprojektet än som fanns i den ovan nämnda forskningspresen-
tationen, och när så var nödvändigt hänvisades till denna. 

För att få samtycke till medverkan från klasskamrater till Alexander re-
spektive Sara tillämpades något olika tillvägagångssätt. För observationer-
na i Alexanders båda klasser (till viss del olika klasser i årskurs fem och i 
årskurs sex) valde jag att fråga om samtycke att medverka genom att ta 
kontakt med vårdnadshavare för de barn Alexander arbetade eller umgicks 
med i skolan, eller som han umgicks med på fritiden. För observationerna i 
Saras klass valde jag att skicka ut samtyckesformulär till samtliga elevers 
vårdnadshavare. Det främsta motivet för det var att Saras hemklassrum var 

                                            
19 Under observationerna i miljöer där eleven med skyddad identitet var en av del-
tagarna befann sig den eleven och fokusbarnet som regel på så långa avstånd från 
varandra att det inte medförde några avgörande begränsningar i val av vinklar och 
fokusområden under filmandet. Bilder eller filmsekvenser med eleven, eller skrift-
produkter eleven producerat, finns inte heller med i forskningsmaterialet.  
20 Samtliga tillfrågade lärare inom skolorna har samtyckt till att medverka, och 
även en rektor som var aktiv under en lektion.  
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trängre möblerat än Alexanders, och för att kunna få ett användbart film-
material behövde de flesta elever kunna filmas. De flesta vårdnadshavare 
samtyckte till att medverka. För de elever där jag inte fick något skriftligt 
samtycke (vilket bara var ett fåtal), valde jag att, för de elever som blev 
viktiga för forskningsmaterialet (alltså sådana vilka samarbetade, eller 
umgicks, med Sara), ta direktkontakt med vårdnadshavare för att under-
söka möjlighet till samtycke. I samtliga de fallen fick jag även under-
tecknade samtycken till att medverka.  

Miljöer utanför hemmen och skolorna 
I de fall där jag observerat aktiviteter utanför hem eller skola informerades 
ansvariga lärare och ledare, och de fick även möjlighet att säga nej till att 
medverka. Ingen av dessa sade dock nej till att medverka. Under de obser-
vationerna filmades enbart i mycket begränsad omfattning, och det tillkom 
med undantag av ett barn inga nya barn för vilka samtycke till medverkan 
begärdes in.21 

3.3 Urval av fokusbarn och tillträde till fältet 
För att finna de barn som skulle utgöra fokusbarn i studien utnyttjades 
olika kontaktnät. Målet var att få tillträde till fokusbarn utan att ta kon-
takt via skolan. Motivet för det var att intresset primärt var barnens var-
dagliga skriftbruk, och genom att inte söka kontakt via skolan var det en 
förhoppning att forskningen inte skulle upplevas som en primärt skol-
anknuten forskning. Inom ett flertal kontaktnät har olika nyckelpersoner 
kontaktats, och dessa har sedan fungerat som grindvakter vilka gjort nya 
kontakter möjliga. Ett flertal sådana kontaktvägar har undersökts, och av 
dessa har sedan två barn valts ut som fokusbarn inom två skilda fall-
studier. 

De viktigaste kriterierna vid urvalet av fokusbarnen som skulle ingå i 
studien var att de skulle vara cirka 10–12 år, att de skulle vara svensk-
talande (men nödvändigtvis inte ha svenska som förstaspråk) och att de 
skulle bidra till att de olika fallstudierna tillsammans skulle generera ett 
material som skulle uppvisa variation när det gällde skriftbruket. För att 
tillgodose det senare kriteriet har resultat från studier som undersökt barn 
och skrift beaktats. Den avgjort största mängden sådana studier har gjorts 
inom skolområdet, och av dessa studier har främst sådana som pekar ut 

                                            
21 Vid flera av aktiviteterna utanför hemmet var det vanligt att det även fanns andra 
vuxna närvarande, eller andra barn än de som ingick i den aktivitet som obser-
verades. Det innebar att det inte var ovanligt med närvarande vuxna som inte del-
tog i den huvudsakliga aktiviteten (som vid fotbollsträning). 
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tänkbara orsaker till skolresultat (inom läsning) bidragit med grunden för 
urvalet. Främst har PIRLS22 (Progress in International Reading Literacy 
Study) studie från 2006 bidragit till kriterierna. 2006. Några av de orsaker 
som PIRLS 2006 pekar ut är barnens biologiska kön och föräldrarnas ut-
bildning och yrke (Mullis, Ina V. S. et al. 2007). Ytterligare en faktor som 
vägts in vid urvalet var att söka barn från skilda boende- och skolmiljöer 
när det gäller skillnad i hur homogen respektive heterogen miljön är. Rent 
praktiskt har det inneburit att fokusbarn sökts utifrån kriterierna bio-
logiskt kön, föräldrars utbilning och typ av bostadsområde. De två fokus-
barn som sedan kom att ingå i studien uppvisar variation enligt dessa krite-
rier (se kapitel fyra). När väl första fokusbarnet var funnet (Alexander) 
blev det även möjligt att söka efter ytterligare en möjlig faktor för att 
uppnå målet på variation. I Alexanders hem bodde förutom Alexander 
hans mamma, alltså två familjemedlemmar. När nästa fokusbarn söktes 
strävades därför efter att finna ett hem där det bodde fler än två familje-
medlemmar. Det resulterade i att det tillkom ett hem med fem familje-
medlemmar på samma adress, nämligen Sara samt hennes två syskon och 
två föräldrar.  

Med dessa två barn hade variation utifrån de ovan presenterade ur-
valskriterierna uppnåtts. Det enda dessa båda barn inte uppvisade varia-
tion av gällde etnicitet. Både Sara och Alexander är födda av svenskfödda 
föräldrar, och de har svenska som sitt förstaspråk.23  

Ett eventuellt tredje barn som skulle kunna komplettera studien söktes 
bland barn med invandrarbakgrund eller boende i en miljö vilken domi-
nerades av boende med invandrarbakgrund. Här söktes kontakt dels via 
kyrkor med betydande arbete bland invandrarfamiljer, dels via nätverk av 
bekanta. Den möjlighet som öppnade sig kom via en grindvakt vilken un-
der lång tid arbetat som tidigarelärare i ett område med stor dominans av 
boende med invandrarbakgrund. Via den kontakten etablerades kontakt 
med en familj där ett barn i lämplig ålder fanns. Familjen var inledningsvis 
beredd att ställa upp, men när väl fältarbetet skulle inledas meddelade de 
att de ville avbryta samarbetet. Någon ytterligare kontakt med annan lik-
nande familj fanns inte, varför beslut togs att avgränsa studien till barnen i 
de två tidigare beskrivna fallstudierna.  

Utöver dessa barn har det även funnits kontakter med några andra fa-
miljer vilka varit villiga att delta. De barn som funnits i de familjerna har 

                                            
22 För mer information om PIRLS se hemsidan http://pirls.bc.edu. 
23 När det gällde etnicitet var det aldrig tänkt som ett urvalskriterium, utan här har 
det enbart nämnts eftersom det i flera studier om skolresultat ofta pekas ut som en 
avgörande faktor. 
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inte i jämförelse med fokusbarnen Alexander och Sara uppvisat någon 
ytterligare variation enligt de beskrivna urvalskriterierna. Av den an-
ledningen har dessa barn inte införlivats i huvudstudien, men funnits med 
som reservresurs om det skulle vara nödvändigt att inleda fältstudie med 
något av de barnen. Det blev dock aldrig aktuellt att göra så, utan både 
Sara och Alexander har deltagit under hela den tid som respektive fall-
studie genomförts.  

Nästa steg i kontakter som tagits för att erhålla tillträde har utgått från 
vad som framkommit vid intervjuer och samtal med fokusbarnen och deras 
föräldrar. En tidig kontakt som tagits i båda fallstudierna var rektor vid 
respektive skola, därefter klasslärare och slutligen övriga undervisande 
lärare. Dessutom har vissa kontakter tagit med pianolärare, tränare inom 
idrottsaktiviteter och föräldrar till kamrater. Arbetssättet har inneburit att 
dessa kontakter har tagits under pågående fältarbete, beroende av vilka 
observationer som varit nödvändiga och vilka tillträden som krävts för att 
kunna genomföra de observationerna. I flera fall har barnens föräldrar 
eller lärare bistått vid dessa kontakter, och på det visat fungerat som 
grindvakter under det pågående fältarbetet.  

Kontakter med kamrater till fokusbarnen har alltid tagits med föräldrar, 
och inte direkt med barnen. 

3.4 Observationer 
Avsnittet inleds med en beskrivning av hur observationsperioderna för-
bereddes (3.4.1). Därpå följer ett avsnitt om att vara observatör på fältet, 
och de relationer som skapas till aktörerna (3.4.2). I nästa avsnitt beskrivs 
sedan själva genomförandet av observationerna (3.4.3). Till sist följer ett 
avsnitt där de etiska överväganden beskrivs som gjordes under de pågående 
observationerna (3.4.4). 

3.4.1 Förberedelser 
Båda fallstudierna inleddes med träffar i hemmen under vilka studiens syfte 
och mitt deltagande under observationerna diskuterades. Dessutom genom-
fördes vid dessa träffar även kortare intervjuer för att få kännedom om 
respektive fokusbarns vardagliga liv, med frågor om vilka regelbundna 
aktiviteter de deltog i, vilka deras fritidsintressen eller hobbyer var, och 
vilka eventuella kamrater de brukade umgås med. Svaren från de inter-
vjuerna användes sedan som resurs för att utforma själva fältarbetet.  

Under de inledande träffarna betonade jag att forskningsintresset var 
barnens bruk av skrift i det vardagliga livet. Jag förklarade också att fält-
arbetet skulle inledas i hemmen, för att därefter vidgas till skolan och 
andra miljöer. Ett av skälen till att inleda fältarbetet i hemmen var att få en 
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ingång som hade hemmet och inte skolan som utgångspunkt.  Ett annat 
skäl var att fokusbarnen därigenom skulle få börja bekanta sig med mig, 
och börja vänja sig vid att bli observerat, i en miljö som var deras hem-
miljö. 

Vid de inledande samtalen med såväl fokusbarn och föräldrar som skol-
personal och kamrater poängterade jag att mitt intresse för vardagliga 
aktiviteter innebar att jag inte tänkte arrangera några för forskningen spe-
ciella aktiviteter. Jag sade också att jag inte heller förväntade mig att fokus-
barnen eller några andra av aktörerna skulle iscensätta speciella aktiviteter 
för forskningens skull, utan så långt det var möjligt låta det vardagliga livet 
fortgå. Givetvis var det omöjligt att leva det vanliga vardagliga livet och 
låtsas som att jag inte var närvarande, men vi var överens om att inte 
skapa speciella aktiviteter anpassade för forskningen. 

3.4.2 Observatören och aktörernas relation under observationerna 
I samband med forskning genom deltagande observation används ibland 
uttryck som beskriver observatörens roll(er). Rollbegreppet ger lätt en före-
ställning av något som är relativt fixerat. Av den anledningen talas det i 
föreliggande avhandling istället om relationer mellan forskaren och fältets 
aktörer. Relation ska i det här sammanhanget förstås som ett dynamiskt 
begrepp för att beteckna den dynamik som präglat förhållandena mellan 
mig24 och fältets aktörer. 

Inför inledningen av respektive fallstudie hade jag förberett ett liknande 
sätt att introducera mig själv och den forskning som skulle genomföras. 
Hur relationen mellan mig och aktörerna sedan kom att utvecklas varie-
rade en hel del mellan fallstudierna, men även inom respektive fallstudie.25 
Den tydliga skillnaden mellan fallstudierna var att jag i studien med Sara 
gjordes till en huvudsakligen utomstående som inte var delaktig i akti-
viteterna som pågick, medan jag i studien med Alexander ofta gjordes del-
aktig i de olika aktiviteterna. Ett kort exempel som visar skillnaden är att 
när Sara till exempel hade problem med en skoluppgift, så frågade hon 
aldrig mig, även om jag var den vuxne som var närmast till hands. När 

                                            
24 Motivet för att använda ”mig” och inte begrepp som forskaren eller obser-
vatören, är att forskningspersonernas uppfattning av mig inte nödvändigtvis be-
gränsades till några specifika forskartypiska beteenden. Det är nog rimligare att se 
att relationerna mellan mig och aktörerna även formades av mer privata egenskaper 
hos mig. 
25 Jämför med Evaldsson, A-C (1993) samt Jonsson (2007) i vilka det beskrivs hur 
identiteter och roller som forskare är något som till viss del tillskrivs av forsknings-
fältets aktörer. 
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Alexander hamnade i en motsvarande situation frågade han som regel mig. 
Däremot var det inte alltid jag svarade Alexander, utan istället hänvisade 
jag till en lärare eller förälder. Alexander gjorde mig mer till en resurs inom 
de vardagliga aktiviteterna, medan Sara mer gjorde mig till en som befann 
sig utanför aktiviteterna. Oavsett hur aktörerna valde att behandla mig i 
rela-tion till de vardagliga aktiviteterna, så var det min strävan att så långt 
det var möjligt ha den relation till aktörerna som de själva tillskrev mig. 
Genom att under fältarbetet sträva efter att handla så som förväntades av 
mig från fältet, så var det min förhoppning att jag skulle ha så liten inver-
kan på det blivande forskningsmaterialet som möjligt. Målet var att jag 
genom att ofta handla så som jag tolkade fokusbarnens och de andra aktö-
rernas förväntan på mig, så skulle mina handlingar inte leda till att aktivi-
teter förändrades på ett avgörande sätt. 

Den tydligaste skillnaden inom respektive fallstudie var beroende av om 
observationen ägde rum i hemmet, i skolan eller under någon fritidsaktivi-
tet utanför hemmet. Under fritidsaktivitet och i skolan, och då främst i 
klassrummet, blev min roll att stå vid sidan och inte involveras i handling-
arna i någon större utsträckning. I hemmet blev jag däremot mer invol-
verad i handlingarna. Jag tilltalades, satt med och fikade, tittade på tv, 
spelade spel, förhörde läxor och deltog i måltider. I hemmiljöer är det hel-
ler inte lika vanligt som i skolan att det finns en utomstående vuxen när-
varande som sitter eller står vid sidan om och tyst iakttar. Som redan 
nämnts var det min strävan att ha de relationer till fältet som fältets ak-
törer tillskrev mig, och i hemmiljöerna innebar det ofta att vara aktiv i 
olika typer av aktiviteter. Däremot tog jag ytterst sällan initiativ till någon 
aktivitet, men lät mig däremot göras delaktig av den om fältets aktörer 
bjöd in mig.  

Genomgående vid samtliga observationer var att jag alltid hade med mig 
ett anteckningsblock, en penna och kamera (antingen stillbildskamera eller 
filmkamera). Vid samtliga observationer skrev jag i blocket och ofta an-
vände jag även stillbildskamera och ibland filmkamera. Motivet för att 
göra så var att jag skulle förknippas med att vara närvarande för att do-
kumentera det jag observerade. Jag var alltid där som forskare, och det var 
som sådan aktörerna skulle vänjas vid att se mig.  

Under observationerna i skolan strävade jag efter att i möjligaste mån 
skilja mig från lärarrollen. Ett sätt som det visade sig på var att jag inte 
hade tillgång till nycklar, och därmed kunde jag inte låsa upp klassrum. Ett 
annat sätt var att jag växlade mellan hur jag anlände till klassrummen. 
Ofta gjorde jag det samtidigt som det aktuella fokusbarnet, men ibland 
samtidigt som läraren. Min strävan att inte förknippas med lärarrollen 
uteslöt dock inte kontakter med lärare. Det var vid flera tillfällen lämpligt 



TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  63

 

att vara i lärarrummet för att ta kontakter med lärare vars lektioner jag 
ville få tillträde till, för att samtala med lärare om vad som skett under en 
observation, för att göra fotostatkopior, för att komplettera och renskriva 
fältanteckningar, och för att föra över filer till dator och ladda kamera-
batterier. I en studie som den här är skolan en betydande del av barnens 
vardagliga aktiviteter, och för att få tillträden och skapa förtroenden, lika-
väl som att skapa förståelse för barnens skolmiljö, är det värdefullt att 
möta lärare och övrig skolpersonal i deras vardagliga liv; alltså var lärar-
rummet resurs även av de skälen. Vid två av skolorna utnyttjade jag lärar-
rum för att hänga av ytterkläder och byta till inneskor, eftersom det inte 
fanns utrymme för sådant där barnen hade sina ytterkläder.  

Trots att jag betonat att jag inte på något sätt haft syftet att iscensätta 
lämpliga aktiviteter för själva forskningen, eller på annat sätt påverka det 
dagliga livet, så är det ett rimligt antagande att såväl fokusbarnen som 
övriga ingående forskningspersoner i någon mening utformat sina dagliga 
liv utifrån att det är en forskare närvarande. Det är därmed även rimligt att 
jag, och mina relationer till fältets aktörer, i någon mening även påverkat 
det material som skapats. På vilket sätt materialet påverkats är givetvis 
svårt att precisera, men det är ett material som har skapats i miljöer och 
aktiviteter där en forskare är en av deltagarna (jämför med Jonsson 
2007:56).  

3.4.3 Genomförande 
Under samtliga observationer användes som redan nämnts antecknings-
block, stillbildskamera och filmkamera. När jag filmade använde jag an-
teckningsblocket för att göra anteckningar mellan filmsekvenserna. Vid 
vissa tillfällen lämnade jag dock anteckningsblock och kamera för att mer 
fullständigt gå in i olika aktiviteter. Det jag då gjorde var att jag fikade, åt 
mellanmål eller middag tillsammans med dem jag observerade, eller spe-
lade spel tillsammans med någon eller några av dem. Att på det sättet 
lämna observatörspositionen och bli mer av en deltagare, att ”take part in 
the native’s games” (Malinowski 1922:21), gjordes för att besvara en in-
bjuden på ett sätt som inte upplevdes avvisande, men även för att därige-
nom få möjlighet att göra erfarenheter utan ha som mål att dokumentera 
dem. Malinowski skriver att han genom att ”take part in the native´s ga-
mes fått möjlighet till en ökad förståelse för deltagarnas handlingar och 
vanor. ”I have carried away a distinct feeling that their behaviour, their 
manner of being, in all sorts of tribal transactions, became more trans-
parent and easily understandable than it had been before” (Malinowski 
1922:22). Malinowskis sätt att deltaga kan delvis jämföras med hur Heath 
gjorde i sin longitudinella studie av barn och familjer. Heath var med och 
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högg ved, hon åkte och handlade och lekte och umgicks med både barnen 
och familjerna (Heath, 1983). 

Mot den bakgrunden utformade jag sedan observationerna efter vad 
som gjordes möjligt i de olika aktiviteterna, och efter vad jag bedömde 
vara mest ändamålsenligt för att skapa en lämplig empiri. 

I skolorna bytte fokusbarnen i båda fallstudierna mer eller mindre regel-
bundet platser i klassrummen, vilket innebar att det inte i förväg gick att 
pröva ut en optimal position som sedan kunde användas vid varje obser-
vation. Det var inte ovanligt att barnen även under en pågående lektion 
förflyttade sig, antingen för att hämta något, för att fråga läraren eller 
någon annan något eller för att arbeta tillsammans med någon annan elev. 
Det innebar att jag vid vissa observationer kunde komma riktig nära fokus-
barnet, medan jag vid andra fick söka positioner på lite längre avstånd.26 
Under vissa sekvenser skiftade jag fokus mellan det fokusbarnet gjorde och 
det som andra aktörer gjorde. Vanligast var att detta gjordes under obser-
vationer i skolan, men det förekom även i bostäderna. I några av aktivi-
teterna i skolan var det läraren som var huvudaktör, exempelvis vid ge-
nomgång av dagens schema eller genomgång av olika moment inom 
undervisningen. Vid observationer där jag filmade under sådana aktiviteter 
valde jag ofta en position nära fokusbarnet. På det sättet kunde jag filma 
läraren medan jag enkelt kunde ha visuell kontakt med vad det aktuella 
fokusbarnet gjorde. Vid de situationerna var sedan enkelt att snabbt rikta 
kameran mot fokusbarnet för att växla mellan vems handlingar som fil-
mades. 

Det visade sig vara en fördel att kombinera observationer vilka doku-
menteras genom att skriva fältanteckningar och observationer vilka doku-
menteras genom att filma. Vid observation utan filmkamera har jag inte 
varit begränsad till vad kameralinsen kunde ta in, utan kunde även fånga 
det som skedde utanför linsens fokusområde. En skillnad som blev tydlig 
var vilka ljud som dokumenterades vid olika observationer. Filmkamerans 
mikrofon fångade in allt ljud inom upptagningsområdet, medan jag under 
manuell observation utan kamera uppenbarligen hade förmågan att till viss 
del avgränsa ljud som inte var intressanta i den aktuella situationen. När 

                                            
26 När det gällde mina möjligheter att välja position i klassrummen skilde sig de 
båda fallstudierna åt. I studien med Alexander var det betydligt enklare att intz en 
position nära Alexander, medan så inte var fallet i studien med Sara. Det fanns två 
huvudsakliga orsaker till detta. Den första var att de lärosalar i vilka observa-
tionerna med Alexander genomfördes som regel var något rymligare (i förhållande 
till antalet individer som vistades i den), och den andra orsaken var att under den 
senare delen av fältarbetsperioden med Alexander (den del när filmkamera an-
vändes) var klassen ofta delad i två grupper med skilda lektionstillfällen. 
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jag i efterhand studerade filmmaterialet blev det vid flera tillfällen påtagligt 
att ljudet på filmen inte liknade det jag uppfattat under observationen. 
Filmkamerans ljudupptagning har dock medfört att det under analys-
arbetet av filmerna även gått att uppfatta detaljer som inte uppfattades vid 
själva observationstillfället.  

Fältanteckningarna kompletterades i omedelbar anslutning till observa-
tionerna. Det kunde ske i en paus mellan observationer, på ett café, i en bil, 
ett lärarrum eller liknande. Därefter renskrevs de så snart det var möjligt i 
ett ordbehandlingsprogram på en bärbar dator. Fältarbetet planerades 
utifrån att det skulle finnas tidsutrymme för komplettering och ren-
skrivning i nära anslutning till observationerna. Arbetssättet innebar att det 
aldrig genomfördes en sammanhängande observation med fältanteckningar 
eller filmkamera under en hel dag, utan istället enades jag i samråd med 
fältets olika aktörer om vilka delar av dagar som observation skulle göras. 
Förutom att det är mentalt krävande att observera, så måste även hänsyn 
tas till vilken typ av empiri som skapas och hur den sedan ska bearbetas 
och analyseras. Av den anledningen riktades mitt fokus under den senare 
delen av fältarbetsperioderna ibland mot vissa utvalda aktiviteter eller si-
tuationer för att skapa ett fylligare material om just det utvalda (som visst 
spelande, läxarbete och övergångar mellan aktiviteter). 

3.4.4 Etiska övervägande under pågående fältarbete 
De metoder som tillämpades för att skapa empirin innebar att etiska över-
väganden blev aktuella. En typ av övervägande var hur nära aktörerna jag 
skulle befinna mig, eller på vilket avstånd jag skulle följa efter och om jag 
skulle springa om så var nödvändigt. Ett generellt val jag gjorde var att inte 
springa för att kunna följa en aktör. De huvudsakliga motiven för det var 
att det rimligtvis skulle ha upplevts som onaturligt att en vuxen springer 
efter barn, och dessutom att aktörerna skulle kunnat uppleva det som att 
de var förföljda.  

Frågan om på vilket avstånd från aktörerna observationen skulle ske av-
gjordes vanligtvis genom hur den aktuella situationen upplevdes, eller hur 
aktörerna svarade på en fråga från mig om hur min närvaro upplevdes. 
Under fältarbetet förekom det situationer där aktörerna vände sig från mig 
och gjorde något som var dolt för mig, eller situationer där några av ak-
törerna viskade till varandra. Mitt sätt att hantera detta var att närma mig 
med ett försiktigt arbetssätt. Det innebar att jag ofta, i fysisk bemärkelse, 
kom allt närmare de jag observerade under den tid fältarbetet pågick. Mot 
slutet av fältarbetet befann jag mig ibland på mycket kort fysiskt avstånd 
från aktörerna. En följd av det arbetssättet är även att det var under senare 
delen av fältarbetsperioden som filmkamera användes för att på en mikro-
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nivå kunna dokumentera aktörernas handlingar (såväl verbala som icke-
verbala sådana). 

Relationerna till aktörerna har varit avgörande för de etiska valen. Jag 
hade en relation till, och kännedom om, flera av aktörerna (utöver fokus-
barnen) som underlättade mina överväganden. Det innebar att jag för vissa 
aktörer valde att befinna mig mycket nära, utan att först behöva avbryta i 
en situation med frågor om det var okej att jag var med. Däremot hände 
det oftast att jag efter en sådan observation talade med aktörerna om min 
närvaro. Det uppstod ingen situation där jag fick ett direkt besked att av-
bryta och lämna en aktuell aktivitet som jag observerade. Det kan i och för 
sig tolkas som att deltagarna inte kände tillräckligt förtroende för att våga 
säga något, men även som att deltagarna inte upplevde situationen på ett 
sådant sätt att de inte ville ha mig närvarande. Det har inte i efterhand 
kommit några kommentarer från lärare, annan skolpersonal eller från fö-
räldrar om att min närvaro i någon specifik situation har varit olämplig. 
Av den anledningen tolkar jag det som att deltagarna inte upplevde min 
närvaro som ett allvarligt brott mot deras person och integritet. Däremot 
har jag haft samtal med fokusbarn och föräldrar om upplevelsen av att 
vara observerad, och då har det framkommit att vid vissa tillfällen har det 
varit besvärande.  

I en tidigare del av kapitlet nämndes balansen mellan kraven på att be-
driva god forskning respektive att värna forskningspersonernas integritet. 
En annan typ av balansgång är den mellan kravet på att bedriva god forsk-
ning och risken att förlora tillträdet till fältet, det vill säga att forsknings-
personerna avslutar sin medverkan i projektet. Det kan alltså även ur en 
sådan aspekt finnas en risk med deltagande observation, vilket möjligen 
har en begränsande inverkan. Även utifrån risken att som forskare upp-
levas alltför närgången eller besvärande spelar tiden som tillbringas ute på 
fältet en avgörande roll. Ju längre tid ett fältarbete pågår, desto större är 
möjligheten att etablera företroendefulla relationer till aktörerna, och där-
med ökar möjligheterna för mig som forskare att kunna bedöma vilka 
observationer som är rimliga. I studierna med Alexander och Sara var just 
den utsträckta tiden en bidragande orsak till att kunna skapa den del av 
empirin som består av mer detaljrik dokumentation av aktörer och skrift-
händelser. 

Vid några tillfällen nekades jag tillträde till aktiviteter. I fallstudien med 
Alexander fick jag inte tillträde till en schemalagd mentorstid en gång per 
vecka under årskurs sex. Gruppen bestod av ett par elever ur varje årskurs 
samt en lärare, och den ansvariga läraren bedömde att min närvaro skulle 
kunna ha en negativ inverkan på gruppens samtalsmöjligheter. I fallstudien 
med Sara fick jag inte tillträde till ett utvecklingssamtal i skolan. Dessutom 
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fick jag inte medgivande att filma under Saras pianolektioner, men där-
emot har jag i materialet fältanteckningar från observationer vid ett antal 
pianolektioner.  

Det är nog inte möjligt att genomföra den typ av deltagande observation 
som gjorts i den här studien utan att etiska frågor och tillträdesfrågor 
ibland begränsar eller tvingar fram alternativa metoder. Ett etnografiskt 
fältarbete med deltagande observation som syftar till att klarlägga indi-
viders dagliga liv kanske bör innehålla några nekade tillträden, eller att 
alternativa metoder till direkt observation fått tillämpas. För att klarlägga 
en individs dagliga liv och handlingar, krävs metoder som ligger nära grän-
sen till vad som är möjligt ur ett etiskt perspektiv. En följd av det är att om 
forskaren mötts av ett begränsat antal nekade tillträden, så bör det snarast 
ses som ett kvitto på att forskningsarbetet har utförts så nära individernas 
dagliga liv som varit möjligt. 

3.5 Beskrivning av forskningsmaterial 
Ett inte ovanligt sätt att inom kvalitativ forskning dela in forsknings-
material är att göra det som antingen primärmaterial eller sekundärmateri-
al (se bland annat Aspers 2007:159). För den här studien är det snarare 
lämpligt att dela in materialet i två övergripande kategorier utifrån andra 
principer. Den största kategorin benämns förgrundsempiri och har två 
kännetecken. Det första är att den utgörs av empiri vilken genererats under 
forskarens direkta observation eller i några få fall även vid intervju, och det 
andra är att det är denna empiri som är den primära empirin för analyser 
och resultat. Den mindre kategorin benämns bakgrundsempiri och känne-
tecknas av att den bidrar till att göra kvalitativt säkerställda tolkningar av 
empirin i den första kategorin. Materialet i den empirin bidrar till en kvali-
tativt säkrare och delvis även djupare förståelse av hur till exempel ett 
läromedel eller ett spel är uppbyggt, men även till förståelsen av aktörernas 
handlingar. Två korta exempel på det senare är när Alexander under tele-
fonsamtal med sin mamma förklarar vad som är viktigast med att spela ett 
visst spel, och när Sara under läxförhör i bostaden förklarar för en förälder 
hur hon i en tidigare aktivitet ”läst på” läxan, och även varför hon läst så 
som hon gjort. I exemplet från Saras läxförhör har under analysarbetet 
Saras och mammas yttranden hanterats på två sätt. Förutom att hantera 
dem som förgrundsempiri, och alltså analysera dem som de autentiska 
yttranden de är i den aktuella interaktionen, så hanteras yttrandena även 
som bakgrundsempiri. Med det senare avses att yttrandena är en resurs för 
att kunna göra säkrare analys av den tidigare skrifthändelse i vilken hon 
läste på läxan. Både exemplet från Alexander och från Sara har sin grund i 
att empirin från observationerna är tillräckligt omfattande för att även 
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sådant som görs utanför de aktuella skrifthändelserna finns med. Skillna-
derna mellan de två kategorierna inom empirin är alltså inte i första hand 
hur empirin genererats, utan snarare vad empirin består av och hur den 
använts i analyserna. I den senare kategorin ryms dock även sådant som 
jag (forskaren) aktivt tagit in i empirin för att ge möjlighet till att bättre 
förstå empirin i den första kategorin, och för att bidra till att göra kvalita-
tivt hållbara analyser. Empirin inom denna andra kategori består, förutom 
exempel av den typ som visats ovan, av insamlade dokument med presen-
tationer av, och anvisningar för, bland annat läromedel och spel. Inom 
kategorin ryms också flera av intervjuerna som innehåller aktörernas för-
klaringar och beskrivningar av sådant som frågats efter. 

Forskningsmaterialet har skapats inom två separata fallstudier, under 
vilka fältarbetsperioderna sträckt sig över 12 respektive 16 månader. Den 
första fallstudien gjordes med Alexander, och fältarbetsperioden var 23 
mars, 2010–8 april, 2011. Den andra fallstudien gjordes med Sara, och 
fältarbetsperioden genomfördes 8 oktober, 2010–2 februari, 2012. Måttet 
var att varje fältarbetsperiod skulle omfatta minst ett år, och som mest ett 
och ett halvt år. I föreliggande studie har den exakta längden av respektive 
fältarbetsperiod inte varit avgörande. Istället har omfattningen i tid huvud-
sakligen styrts av kvaliteten i den empiri som generats. Målet under fall-
studierna var att uppnå en empiri som skulle vara tillräcklig för analyserna. 
Vad som är tillräckligt är givetvis svårt att avgöra, men i en kvalitativ stu-
die är det ändå en rimlig strävan att ha.27 I den empiri som redovisas i ka-
pitlet ingår även en pilotstudie över nästan tre månader i inledningen av 
studien med Alexander. Observationerna under pilotstudien var konstru-
erade på liknande sätt som i resten av studien, och den empiri som skapa-
des under pilotstudien skapades utifrån samma principer som tillämpats 
för resten av studien.  

I tabell 1 visas den totala observationstiden för respektive fallstudie, 
både för observationer som dokumenterats genom fältanteckningar och för 
observationer där videofilmning gjorts. Av tabellen framgår en viss variat-
ion mellan studierna när det gäller timantal, men under fältarbetet var det 
aldrig något mål att timantalen skulle vara lika mellan de båda fallstudier-
na. Den påtagliga skillnad som framgår av tabellen är mellan tid i bostad 
respektive på övriga platser, vilket har en gemensam förklaring. Skillnaden 
beror på att Alexander tillbringade mer tid i hemmet än vad Sara gjorde. 

                                            
27 Resonemanget kan jämföras med begreppet ”mättnad” vilket används som ett 
mått för när ”inget ytterligare empiriskt material förändrar bilden” (Aspers 
2007:187). 
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Sara tillbringade istället mer tid på platser utanför hemmet (främst i de 
nästan dagligen återkommande idrottsaktiviteterna).  

Tabell 1. Den totala observationstiden för respektive fallstudie 

Den samlade empiri som skapats i de båda fallstudierna består av fältan-
teckningar av observationer, filmer och transkriptioner av utvalda sekven-
ser, fotodokumentation, intervjumaterial och slutligen insamlade skriftpro-
dukter. I de följande delkapitlen beskrivs dessa olika delar av empirin. 

3.5.1 Fältanteckningar 
Fältanteckningarna har gjorts i ett linjerat block, vilka direkt efter obser-
vationerna, eller i nära anslutning till dem, har kompletterats och renskri-
vits. Ett mål för framställandet av fältanteckningarna har varit att de till-
sammans ska bidra med en tillräckligt rik och detaljerad beskrivning som 
gör det möjligt att presentera ett resultat som bygger på välgrundade ana-
lyser och slutsatser.28  

En viktig del för förståelsen av vad fältanteckningarna är för typ av em-
piri, är att varje beskrivning i en fältanteckning även rymmer perspektiv av 
perception och tolkning, vilket i sin tur innebär att det inte är givet att det 
bara finns en naturlig eller korrekt beskrivning. Beskrivningarna i fältan-
teckningar presenterar och ramar in det studerade på ett visst sätt, medan 
andra möjliga sätt att beskriva inte blir synliga (Emerson, Fretz & Shaw 
1995). Fältanteckningar är alltså inte en objektiv skriftlig reflektion av 
observerade handlingar och miljöer. Genom att etnografiska studier 
präglas av att vara utsträckta över en längre tid, så gör den utsträckta tiden 
att de samlade fältanteckningarna bidrar till att tillsammans med andra 
datakällor från samma studie skapa en vidare förståelse än vad som är 
möjligt genom att enbart göra en kortare studie (Hammersly & Atkinson 
1995:3).  

En risk när en beskrivning av något görs är att min egen förförståelse, 
som till exempel mina normuppfattningar, påverkar den beskrivning jag 
gör. Ett exempel från den här studien när sådan inverkan skulle kunna 

                                            
28 Se förklaringen av begreppet ”thick description” i avsnitt 3.1. 

Observationstid Fallstudie 1, Alexander Fallstudie 2, Sara 

Total observationstid 110 tim 99 tim 

Observationstid i bostad 55 tim 33 tim 

Observationstid i skola 54 tim 59 tim 

Observationstid övriga platser 1 tim 7 tim 
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vara aktuell är när en förälder eller lärare säger till Sara eller Alexander att 
de ska göra på ett visst sätt. I min egenskap av att (förutom att vara obser-
vatör) vara vuxen, förälder respektive lärare, så finns det en risk att jag 
beskriver i vilken grad Sara eller Alexander gör så som den vuxne uppma-
nar till. Det gäller att som observatör hela tiden beskriva vad fokusbarnet 
gör, och inte vad det inte gör. Ett tillfälle när det kan bli påtagligt är när en 
förälder säger till Sara eller Alexander att hon eller han ska göra sin läxa. 
Med den deskriptiva ansats, och med den utgångspunkt i etnometodologi, 
som studien har, så gäller det som observatör att beskriva det som fokus-
barnet faktiskt gör. Om Sara eller Alexander i en sådan situation inte gör 
som föräldern sagt till dem, så är det inte heller det som ska skrivas i fält-
anteckningarna. Istället ska jag skriva det Sara eller Alexander faktiskt gör, 
som att kanske titta på ett visst tv-program eller spela ett spel.29  

De fältanteckningar som skrivits under själva observationen rymmer ett 
flertal förkortningar, egenkomponerade koder och användning av symbo-
ler som bland annat pilar och linjer. Motivet för det var att göra själva 
antecknandet mindre tidskrävande, och i de senare renskrivna fältanteck-
ningarna är dessa förkortningar, koder och symboler översatta till kon-
ventionell skrift. I fältanteckningarna som skrevs under observationerna 
disponerades sidan så att det i ena yttermarginalen med relativt täta mel-
lanrum antecknades klockslag, vilket bidrar till att fältanteckningarna inte 
bara blir en textmässigt löpande helhet utan till att det i anteckningarna 
går att utläsa själva tidsförloppet under observationerna. Dessutom har 
sidan disponerats så att det från början finns en del luft, alltså tomma ytor, 
där kompletteringar kan antecknas.  

Det som antecknats i fältanteckningar är till största delen aktörernas 
handlingar, och de miljöer och artefakter som varit aktuella.30 Ett rikt-

                                            
29 Som jag förstår skillnaden mellan en normativ respektive deskriptiv ansats, så är 
just hur fältanteckningarna skrivs en viktig faktor. Om fältanteckningarna beskri-
ver avsteg från en ”förväntad” norm, så blir det en normativ ansats som styr vilka 
analyser som blir möjliga. Om fältanteckningarna istället beskriver det fokusperso-
nerna gör, alltså deras autentiska handlingar i en autentisk situation, så blir det en 
deskriptiv ansats som styr vilka analyser som blir möjliga att göra. Det här resone-
manget kan även ses som en del av vad det innebär att sträva efter att ha ett delta-
garperspektiv, eller att försöka förstå världen ur barnens perspektiv. Inom etnome-
todologin är deltagarperspektiv något som framkommer i hur deltagarna orienterar 
sig mot varandra och varandras handlingar, inte genom att jag försöker tolka uti-
från en tänkt position som är samma som den det aktuella fokusbarnet befinner sig 
i. 
30 Samtliga miljöer där återkommande observationer ägt rum har fotodokumente-
rats, samt i vissa fall videofilmats. 
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märke vid skrivandet av fältanteckningarna var att speciellt skrifthändelser 
skulle ges en fyllig beskrivning, vilket innebär att fältanteckningarna är 
något mindre utförliga i beskrivningen av andra aktiviteter.  

I fältanteckningarna har det även noterats annat än det som observerats. 
Sådana noteringar är gjorda inom parentes, för att skilja dem från anteck-
ningarna av själva observationen. Exempel på sådana noteringar inom 
parentes är: miljöbeskrivning, min kommentar till något som observerats, 
en påminnelse om frågor som måste ställas utifrån det som observerats 
eller i något fall ett kort intervjusvar på fråga som ställts av mig under en 
pågående observation. Dessutom har det i fältanteckningarna ibland gjorts 
avskrifter av skrift på tavlan i ett klassrum eller av skrift i form av sms. I 
exempel 1 visas ett utdrag ur en fältanteckning från en observation i skolan 
inom studien med Alexander. I fältanteckningen syns ett antal koder som 
hade etablerats i inledningen av fallstudien. Ett exempel är L1 (rad 2) vilket 
betecknar klassläraren Hasse, medan P1 (rad 8) betecknar fokusbarnet 
Alexander. I exemplet syns även förkortningar som utvecklats och etable-
rats under fältarbetet. Ett exempel är t-l-b (rad 10), vilket är förkortning 
för tystläsningsbok. På rad 1 finns förkortningen Resurs-L, vilken på rad 3 
förenklats till R-L, och som är en förkortning av begreppet resurslärare. 

Exempel 1. Utdrag ur fältanteckning från observation P1:11 
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Under den observationen var det första gången den läraren blev aktuell, 
och i den aktuella situationen användes därför först en något längre för-
kortning (rad 1) som sedan i sin tur förkortades (rad 3). Själva benämning-
en resurslärare är den benämning klassläraren Hasse använde när han be-
rättade för mig vem läraren var. Förutom att visa redan etablerade koder 
och förkortningar så visar alltså exempel 1 även hur förkortningar skapats 
under pågående observation.  

Vid renskrivningen av fältanteckningarna från själva observationen har 
utöver de manuellt skrivna anteckningarna från observationen (som i ex-
empel 1) ibland fotodokumentation av miljöer, artefakter, aktörer och av 
aktörernas handlingar använts som underlag. Fotodokumentationen har 
fungerat som stöd för minnet, och som ett bidrag för att kunna göra mer 
detaljerade beskrivningar. All renskrivning har skett i ett ordbehandlings-
program i en dator. Även i de renskrivna fältanteckningarna finns tidsangi-
velserna som gjordes i A5-blocket med.  

I exempel 2 visas den slutliga kompletterade och renskrivna versionen av 
sekvensen i exempel 1. I renskrivningen har förkortningar, koder och 
andra symboler omvandlats till konventionell skrift. Inom hakparentes 
finns mina kommentarer, och i kursiverad stil det intervjusvar Alexander 
gav när vi talade om boken.31 I exempel 2 finns även med ett textparti som 
inte har någon motsvarighet i exempel 1, och det inleds omedelbart efter 
det kursiverade uttrycket med ”Under tiden som Pia är”. Under själva ob-
servationen valde jag att inte föra in den iakttagelsen i fältanteckningarna, 
men vid komplettering och renskrivning förde jag in det eftersom det 
kanske kunde komma att bli användbart. Just den här sekvensen har sedan 
tillsammans med flera liknande beskrivningar bidragit till en samlad bild 
av den kultur i vilken flera av skrifthändelserna i klassrummet äger rum. 
En sista kommentar till exempel 1 och 2 gäller den kommentar om tystläs-
ningen som i exempel 1 står inom en hakparentes, vilken i exempel 2 åter-
finns i det kursiverade uttrycket sju rader ovanför tidsangivelsen 10.56. 
Den kommentaren, tillsammans med ytterligare observationer av tystläs-
ning, medverkade till att skrifthändelser med tystläsning blev föremål för 
kommande videoinspelningar. Dessa inspelningar blev sedan i sin tur före-
mål för mikroanalyser av de tidssekvenser där tystläsning pågick. I den 
meningen är fältanteckningar även ett underlag för att fortlöpande under 
pågående fältarbete göra utvärderingar och även utforma det ännu inte 
genomförda fältarbetet.  

                                            
31 Den aktuella tystläsningsboken var Klassiska spökhistorier. 
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Det finns i empirin från observationerna även en typ av dokument som 
använts när manuell observation kombinerats med observation genom att 
filma, och i exempel 3 visas ett utdrag ur ett sådant dokument. Dokumen-
tet är indelat i ett tabellformat med fem kolumner, där varje tabellrad an-
tingen består av identifikationsuppgifter och anteckningar om en oklippt 
filmsekvens, eller av anteckningar från en manuell observation (alltså utan 
filmkamera). På det sättet utgör varje sådant dokument en tidskronologiskt 
sammanhängande skriftlig dokumentation från en observation.  
  

Exempel 2. Utdrag ur renskriven fältanteckning från P1:11 
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Exempel 3 Utdrag ur fältanteckningsdokument F1:18 
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De fem tabellkolumnerna benämns från vänster till höger: Film, Längd, 
Tid, Fält-anteckningar och Kommentar. De två första kolumnerna (Film 
och Längd) används enbart när tabellraden beskriver en filmad sekvens, 
och anger en identifikation för filmen samt filmens längd. Nästa kolumn 
(Tid) innehåller en tidsangivelse för de aktuella klockslagen. Den större 
mittre kolumnen benämns Fältanteckningar, men för de filmade sekvenser-
na har kolumnen använts till att skriva ner information om innehåll. Den 
informationen har sedan varit en tillgång för att välja ut filmsekvenser som 
sedan har närstuderats. I fältet Kommentarer finns bland annat hänvis-
ningar till transkriptioner av filmsekvenser (när sådana har gjorts), men 
även andra typer av kommentarer om innehåll eller en typ av kom ihåg-
anteckningar över vad som behöver transkriberas, eller vad som kan vara 
intressant att av annan anledning återkomma till. 

Dokument i exempel 3 ger en bild av hur själva observationerna med 
filmkamera genomförts. Under den inledande manuella observationen rik-
tade Sara vid några korta tillfällen blicken mot receptet, varför filmkame-
ran startades för att dokumentera återstoden av bakningen för att få film-
dokumentation av när Sara tittade på receptet. Efter en minuts filmande 
initierar Sara en interaktion med storasyster genom att fråga om smeten 
har rätt konsistens. Den korta interaktion som då följer finns alltså filmad i 
sin helhet, och från den filmsekvensen gjordes sedan en transkription av 
interaktionen mellan Sara och storasyster (se exempel 15). 

Den grundläggande principen för allt skrivande av fältanteckningar har 
därför varit att skriva det som jag (observatören) med min syn och hörsel 
förmått att uppfatta, och inte tolkningar av kognitiva processer, sinnestill-
stånd, eller av handlingar som inte varit visuellt eller auditivt observerbara. 
I fältanteckningarna syns det genom att de i princip saknar uttryck som till 
exempel består av adjektiv eller adverb, som glad, tråkig, vackert eller 
långsamt. Ytterligare ett motiv för att undvika sådana uttryck är att de har 
en stark koppling till kulturellt etablerade uppfattningar om normaltill-
stånd. En delvis liknande princip är att verbet läser enbart förekommer i 
fältanteckningarna när det auditivt eller visuellt gått att uppfatta läsningen, 
eller när någon av deltagarna sagt att hon eller han läser. Istället står det i 
fältanteckningarna att hon eller han riktar blicken mot till exempel en bok-
sida, en del av ytan på vita tavlan i klassrummet, eller någon annan yta där 
skrift förekommer. Motivet för att undvika läser är att själva begreppet är 
något svårdefinierat. Jämför till exempel uttrycket ’jag läste tidningen i 
morse’ med uttrycket ’jag läste Brott och straff under semestern’. Förmod-
ligen uppfattar de flesta en skillnad mellan dessa olika läsningar. I det förra 
fallet har vi rimligtvis inte läst allt som är skrivet på tidningssidorna, me-
dan vi i det senare fallet förmodligen läst det allra mesta. Vad det är att 
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”läsa något” är inte möjligt att besvara i den avhandling som här förelig-
ger, om det inte sker så att det auditivt eller visuellt går att uppfatta.  

Varje observationstillfälle och därmed varje fältanteckningsdokument 
har tilldelats en unik beteckning bestående av ett löpnummer följt av da-
tum och om observationen varit i bostad, skola eller i någon annan miljö. 
Det innebär att det ganska ofta finns två sådana fältanteckningsdokument 
med samma datum, en från observation i skolan och en från observation i 
bostaden. Vid några tillfällen har observation gjorts under transporten 
mellan skolan och bostaden. Det rör sig endast om ett fåtal sådana, och jag 
har valt att anteckna dem som observation i bostad. I fältanteckningarna 
har skrifthändelser markerats genom understrykningar. Vanligtvis finns det 
i anslutning till dessa understrykningar en fotnot i vilken det antecknats 
vilken eller vilka skriftprodukter som aktualiseras i skrifthändelsen (se 
understrykningar i exempel 2).  

Fältanteckningarna finns sparade i såväl digitalt format som pappers-
format. 

3.5.2 Filmer 
Filmerna är inspelade med handburen kamera, eftersom metoden med 
deltagande observation inte gjort det möjligt att använda kamera på stativ. 
Under flera av observationerna har min position med kameran mer präg-
lats av mobilitet än stabilitet, beroende av att aktörer rört sig eller att jag 
sökt en ny kameravinkel. Ljudupptagningen har gjorts med kamerans mik-
rofon, och alltså har inte lösa mikrofoner använts. Även detta på grund av 
att metoden inte gjort det möjligt att ha den framförhållning och planering 
som i så fall skulle krävas. Det innebär att filmmaterialet delvis är något 
skakigt och att det i en del sekvenser kan vara svårt att uppfatta deltagar-
nas muntliga interaktion.  

I båda fallstudierna har videofilmande gjorts under den senare delen av 
respektive fallstudies fältarbetsperiod. Det fanns flera motiv för det valet, 
och ett var att jag under den inledande hälften av fältarbetsperioderna hade 
ett bredare fokus för vad som hände, vilket var en förutsättning för att 
sedan kunna använda filmkameran på ett mer målinriktat sätt. Ett annat 
motiv var att den inledande delen av fältarbetet var en viktig del för att 
etablera förtroendefulla relationer mellan mig och aktörerna. Utan sådana 
relationer hade säkerligen flera av de aktiviteter som filmats varit svåra att 
få tillträde till. 

Av tabell 2 framgår att det är en relativt stor variation i filmtid mellan 
fallstudierna. Orsakerna till skillnaden mellan filmtid i bostaden är att 
Alexander vistades mer tid i bostaden än vad Sara gjorde (jämför med av-
snitt 3.6), och att det i studien med Alexander var vanligare med aktiviteter 
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som pågick under relativt långa tidsförlopp (främst genom Alexanders 
spelande). Den primära orsaken till skillnaden mellan filmtid i skolan är att 
jag vid observationerna i Alexanders klassrum vanligtvis kunde välja en 
position på mycket kort avstånd från Alexander (framför, bakom eller 
bredvid), medan jag vid observationerna i Saras klassrum många gånger 
fick inta en position på ett längre avstånd. Det här betydde att jag i studien 
med Alexander vid näst intill varje filmtillfälle kunde skapa ett material 
filmat på nära avstånd, vilket innebar ett material som väl lämpade sig för 
att göra mikroanalyser på. I studien med Sara kunde jag inte skapa samma 
typ av filmmaterial vid varje filmtillfälle, utan fick göra uppreoade obser-
vationer tills jag fick ett tillräckligt filmmaterial för att göra mikroanalyser 
på. Jag valde dock att i studien med Sara även filma under delar av de ob-
servationer där jag var tvungen att befinna mig på ett längre avstånd från 
henne.Filmerna är sparade i oklippt och oredigerat digitalt format. 

Tabell 2. Filmtid i de båda fallstudierna 

3.5.3 Transkriptioner 
För att skapa en typ av data som möjliggör mikroanalys av skrifthändel-
serna har två typer av metoder för att transkribera handlingar till skrift 
tillämpats. Den i empirin vanligast förekommande typen av transkriptioner 
utgörs av transkriptioner av aktörernas tal, medan en mindre del består av 
transkription av kroppsrörelser, gester och handhavande av skriftproduk-
ter. Det gemensamma för denna senare typ är att det i de sekvenser som 
transkriberats inte förekommer något tal. Gemensamt för båda typerna av 
transkriptioner är att de gjorts utifrån sekvenser med skrifthändelser som 
bedömts lämpliga för mikroanalys, antingen för att det är en återkom-
mande typ av aktivitet (som att spela spel eller läsa läxor), eller att det 
under uppspelningarna av filmsekvenserna framkommer att aktörerna talar 
med varandra om sitt skriftbruk. 

Transkriptionerna av sekvenser med samtal har gjorts enligt principer 
som utvecklats inom CA (se bifogad transkriptionsnyckel), och ligger till 
grund för analyser med det huvudsakliga målet att klarlägga hur aktörerna 
antingen talar om skriftprodukter eller talar om olika skriv- eller läshand-
lingar.   

Filmtid under observationer Fallstudie 1, Alexander Fallstudie 2, Sara 

Total filmtid 16 tim 23 tim 

Filmtid i bostad 10 tim 5 tim 

Filmtid i skola 6 tim 17 tim 

Filmtid i andra miljöer 0 tim 1 tim 
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Exempel 4. Transkription av Sara läser på läxan Veckans ord
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I exempel 4 visas transkriptionen av en sekvens utan tal. Principen för 
transkriptioner av sekvenser utan tal har varit att i skrift beskriva kropps-
ställningar, gester och rörelser längs en tidsaxel som motsvarar tidslängden 
i sekvensen som transkriberas. Därefter har sedan gjorts en i tabellformat 
mer koncentrerad version där de olika kroppsställningarna och rörelserna 
försetts med en kronologiskt löpande kodbeteckning (se den nedre tabell-
raden i exempel 4), vilken nedanför tabellen är omsatt i en skriftlig be-
skrivning av det respektive kod betecknar. Av transkriptionen framgår att 
syftet med beskrivningarna är att synliggöra att vissa rörelser görs eller att 
en viss kroppsställning (hur blicken är riktad) intas, och inte att synliggöra 
hur olika rörelser görs. Transkriptionen visar till exempel att Sara under 
vissa sekvenser täcker över olika delar av papprets yta, men den visar inte i 
detalj hur Sara täcker över ytorna.32 

3.5.4 Fotografier och andra stillbilder 
I forskningsmaterialet finns digitala bilder vilka skapats genom tre olika 
typer av tekniker för bildframställning. Den största gruppen av bilder inom 
kategorin har skapats genom fotografering med stillbildskamera. De två 
övriga tekniker som tillämpats är att avbilda en fryst bild ur en filmsekvens 
(skärmavbildning) och att avbilda en aktuell bild som visas på en da-
torskärm (skärmdumpning). Den digitala tekniken för att både fotografera 
och lagra bilder har medfört att kameran använts flitigt, vilket innebär att 
det även är en ur forskningshänseende stor kvalitativ skillnad mellan bil-
derna i materialet. Ibland har bilder tagits för att dokumentera en specifik 
skriftprodukt, ibland för att dokumentera miljöer eller händelser, och 
ibland för att dokumentera något som kanske kan bli intressant senare. 
Totalt finns det i forskningsmaterialet runt 500 fotografier från varje fall-
studie, och till det kommer även avbildningar genom skärmavbildning 
respektive skärmdumpning. 

Det bildmaterial som skapats genom ovan beskrivna tekniker är indelat i 
tre grupper av forskningsdata, beroende av vad som avbildats. Vilka dessa 
är beskrivs i följande uppställning. 
  

                                            
32 I empirin finns även några andra exempel där den här typen av metod för att 
skapa data har tillämpats. Däremot har metoden inte varit lika effektiv för att 
skapa data när något görs på en dator, eftersom det då inte varit möjligt att med 
filmkameran fånga hur blickar riktas. I det exempel som visats ovan var den hu-
vudsakliga kamerapositionen snett framifrån, vilket alltså inte varit möjligt när till 
exempel Alexander spelar dataspel.  
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 Skriftprodukter 
Skriftprodukter som dokumenterats genom någon form av avbild-
ning ingår i den totala mängden av skriftprodukter i empirin.  

 Miljöer 
Bilder av miljöer utgör ett underlag för de miljöbeskrivningar som 
görs, men är även skapade för att kunna visa bilder av miljöer. Ut-
över de användningarna har bilder av miljöer även skapats för att 
utgöra ett stöd för minnet under såväl analysarbete som skrivpro-
cesser.  

 Skrifthändelser 
Precis som i föregående kategori är bilderna skapade för att vara ett 
stöd för minnet under analyser och skrivprocess, och för att genom 
dessa bilder kunna visa utvalda sekvenser ur skrifthändelser. 

3.5.5 Intervjuer 
De intervjuer som genomförts är dels sådana som har hög grad av i förväg 
planerade och strukturerade frågor, dels sådana som har låg grad av i för-
väg planerade och strukturerade frågor. Denna typ av indelning är vanlig 
att göra inom kvalitativ forskning. Mellan de tänkta ytterligheterna finns 
sedan en glidande skala, ett slags kontinuum.33 Ytterligare ett sätt att ka-
raktärisera intervjuer inom kvalitativ forskning är att använda de kontras-
terande begreppen ”prestructured and reflexive interviewing” (Hammersly 
& Atkinson 1995:117). Det är alltså i första hand hur intervjuandet görs, 
och hur frågorna uppkommer, som blir själva skiljemärket. Några exempel 
på reflexivt intervjuande inom fallstudierna med Alexander respektive Sara 
är när en spelaktivitet pågår eller när någon slags lärarinitierad aktivitet 
pågår (som läxläsning eller arbete med instuderingsfrågor). Vid sådana 
tillfällen har det ibland uppstått behov av att få aktörernas beskrivning 
eller förklaring av vad som görs.  

Intervjuer som kännetecknas av att de är i förväg strukturerade har i 
studien huvudsakligen använts för att få svar på frågor om sådant som 
ålder, utbildning och fritidsintressen för såväl fokusbarn som övriga med-
lemmar av barnets familj.  

De två typerna av intervjuer som därmed skissats skiljer sig även genom 
hur materialet från intervjuerna använts i studien. Intervjuer med hög grad 
av i förväg formulerade frågor utgör en del av empirin för kapitlet (kapitel 
fyra) där fokusbarnens socioekonomiska och historiska kontext skrivs 

                                            
33 Se till exempel Wolcott (2008), Aspers (2007), Corbin & Strauss (2008) samt 
Hammersly & Atkinson (1995). 
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fram. Dessa intervjuer har till största delen genomförts under inledningen 
av respektive fallstudie, och delar av materialet från de intervjuerna har 
även använts för själva utformningen av de kommande fältarbetsperioder-
na. Under de intervjuerna dokumenterades svaren endast skriftligt (frå-
gorna handlade om antal familjemedlemmar, åldrar, yrken, utbildningar). 
En liknande typ av intervju har även genomförts med lärare för att få en 
fylligare beskrivning av olika skoluppgifter, och då användes som regel 
filmkamera för att göra ljudinspelning av intervjun. Det är dock endast en 
mindre del av hela intervjumaterialet som består av den här typen av inter-
vjuer. 

 Det huvudsakliga intervjumaterialet är från den typ av reflexiva inter-
vjuer som beskrevs ovan. Ett av huvudsyftena med dessa intervjuer var att 
säkerställa att det är aktörernas förklaringar och beskrivningar som utgör 
grunden för de analyser som görs, och inte min egen (observatörens) för-
förståelse av vad som görs. Den typen av intervjuande har även tillämpats 
när aktörerna gjort något jag inte med säkerhet kunde uppfatta genom 
observerandet, vilket bland annat gjordes för att få Alexanders beskrivning 
av vad det var han läste från alla de rutor med skrift som förekom i de 
olika datorspelen. Genom hela fältarbetet fanns det en strävan efter att min 
förförståelse, mina uppfattningar och tolkningar, inte skulle komma att 
utgöra en del av empirin, utan istället skulle de reserveras till analyserna av 
empirin. Det sättet att som forskare hela tiden vara medveten om sin egen 
närvaro och sin egen förförståelse av det som observeras, och även att tyd-
liggöra hur jag som forskare strävar efter att minimera inverkan av sådana 
faktorer, kallas inom kvalitativ forskning för reflexivitet (se till exempel 
Hammersly & Atkinson 1995 och Corbin & Strauss 2008). De reflexiva 
intervjuerna i de båda fallstudierna var av samtalskaraktär, och ofta i form 
av en kort fråga följd av ett kort svar i direkt anslutning till den händelse 
som föranledde frågeställandet. 

Det gemensamma för materialet som skapades vid denna senare typ av 
intervjuer, och delvis även för materialet som skapades vid de i förväg pla-
nerade intervjuerna, är att de huvudsakligen använts som en av flera typer 
av data vid triangulering. 

3.5.6 Skriftprodukter 
Skriftprodukterna inom forskningsmaterialet har som redan framkommit 
skapats genom skiftande tekniker, och i uppställningen nedan redovisas 
kort de olika tekniker som tillämpats.  
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 Fotostatkopiering av det pappersoriginal (innehållande en eller 
flera skriftprodukter) som aktörerna gjort aktuellt under skrift-
händelsen.  

 Fotografering av skriftprodukt som inte varit möjlig att göra fo-
tostatkopia av eller att på annat sätt dokumentera. 

 Skärmavbildningar av frysta bilder i filmsekvenser. 
 Skärmdumpning av den bild som visas på en datorskärm (till ex-

empel Alexanders Spotify-lista) 
 Insamling av originaldokument (innehållande en eller flera skrift-

produkter). Med orginaldokument avses här några olika typer av 
dokument. Den vanligaste typen utgörs av ett dokument som är 
identiskt med det dokument som fokusbarnet använt. I praktiken 
innebar det att när det delades ut ett papper (en fotostatkopia eller 
en utskrift av ett digitalt dokument) till barnen, så fick jag ett lika-
dant papper. Vid något tillfälle har originaldokument som en ak-
tör kastat i soporna samlats in.34 I några fall har en identisk tid-
skrift inskaffats eller en identisk hemsida dokumenterats i efter-
hand. 

 Avskrift av skriftprodukt. Den tekniken har främst använts för att 
under den inledande hälften av respektive fältarbetsperiod doku-
mentera skrift på tavlorna i klassrummen, men även för avskrift av 
sms. 

För flera av skriftprodukterna har insamlingen skett både genom foto-
statkopiering och genom fotografering eller filmning. Ett av motiven för att 
göra så var att komplettera en papperskopia med en bild som visar origina-
let, och därmed visar färgsättning. Ett annat motiv var att kunna studera 
en viss skriftprodukt i en autentisk kontext (alltså under en pågående 
skrifthändelse).  

Under observationer i skolorna har respektive skola låtit mig utnyttja 
skolans kopiator. Det innebär att jag i pauser mellan observationstillfällen 
under en skoldag, eller efter skoldagen, lånat skriftprodukter som aktuali-
serats under föregående observation(er) och kopierat dem. De skriftpro-
dukter som observerats i hemmen har vid några enstaka tillfällen kopierats 

                                            
34 Inför fältstudierna hade jag bestämt att inte samla in dokument som kastats i 
sopor eller pappersåtervinning, eftersom dessa faktiskt skulle kunna återaktuali-
seras av aktörerna. Det finns även exempel på sådant från båda fallstudierna. Det 
som ovan avses är ett tillfälle där barnet lämnade skolan, och där jag försäkrat mig 
om att soporna skulle komma att tömmas innan nästa skoldag. 
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på skolornas kopiatorer, men vanligare är att de samlats in genom fotogra-
fering eller skärmavbildning av filmsekvenser. För att säkerställa att alla 
skriftprodukter blivit insamlade eller dokumenterade har jag i fältanteck-
ningarna, och på en särskild sida i fältanteckningsblocket, antecknat 
skriftprodukter som observerats. Allt eftersom skriftprodukter kopierats, 
fotograferats eller på annat sätt samlats in, har de i fältanteckningarna 
noterade skriftprodukterna markerats som insamlade.  

Samtliga insamlade skriftprodukter har för respektive fallstudie bokförts 
i ett dokument i ett digitalt kalkylprogram. Produkterna har tilldelats ett 
löpnummer och en benämning. Vid benämningen har strävan varit att 
benämna dels så som aktörerna gör, dels på ett sätt som gör det möjligt att 
i analyserna söka och koppla samman produkter. Lösningen för att tillgo-
dose båda behoven var att först ange en ämnesbeteckning; som wow för 
skriftprodukter ur spelet World of Warcraft, eller Ma för skriftprodukter 
från matematikundervisning. Vid registreringen av skriftprodukter har 
även materialiteten noterats, som A4-papper eller skärm. Dessutom har 
även noterats i vilket eller vilka format skriftprodukten finns tillgänglig i 
forskningsmaterialet (som papperskopia, foto eller skärmavbildning).  

Under studiens gång blev det uppenbart att aktörerna vid flera tillfällen 
talade om skriftprodukter som de inte aktualiserade i någon materiell form 
under själva skrifthändelsen. Ett exempel på sådana skriftprodukter är 
påminnelser i skolan om att lämna in något skrivet till en viss tid, inform-
ation om ett pm som kommer att delas ut vid ett senare tillfälle eller ett 
samtal i bostaden om vad som ska skrivas i ett brev vilket ännu inte skri-
vits (och som heller aldrig skrevs). I dokumentet över insamlade skriftpro-
dukter har även dessa skriftprodukter noterats, trots att de inte har samlats 
in. I dokumentet finns det därför markerat om en antecknad skriftprodukt 
är insamlad eller inte. Vid några få tillfällen under fältarbetet har det inte 
gått att samla in en viss skriftprodukt. Sådana skriftprodukter finns också 
registrerade i dokumentet, men med en markering så de går att urskilja 
från den övriga empirin av skriftprodukter.  

Efter att skriftprodukterna i pappersformat har samlats in, har de även 
kopierats. Det ursprungliga exemplaret har lagrats i brandsäkert skåp på 
Örebro universitet, och kopian använts för analysarbetet. Skriftprodukter-
na i pappersformat har även skannats in i dator. På det sättet var samtliga 
skriftprodukter tillgängliga digitalt, vilket varit en tillgång under analysar-
betet. 
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3.6 Analytiska ingångar 
I avsnittet beskrivs de grundläggande, och huvudsakliga, analytiska in-
gångarna, medan mer avgränsade och specifika analysmetoder beskrivs i 
inledningen av det aktuella resultatkapitlet  

3.6.1 Skrifthändelser  
Analyserna av skrifthändelser görs framförallt i kapitel fem till sju. I kapi-
tel åtta och nio följer sedan analysen av själva skriftprodukterna. I kapitel 
fem och sex undersöks skrifthändelser som del av en aktivitet (som delar av 
Alexanders och Saras vardagliga aktiviteter). I kapitel sju undersöks de 
handlingar som gör att skrifthändelsen blir just en skrifthändelse (se 2.6.1). 
Det huvudsakliga avsnittet i de båda kapitlen med Alexanders och Saras 
vardag beskriver en dag i deras liv. Själva dagen är en analytisk konstrukt-
ion av en dag, och dagen presenteras i form av en linjär beskring av aktivi-
teter och skrifthändelser. Det linjära skrivsättet innebär att det till exempel 
kan stå att Sara går till sin ryggsäck. Hon tar upp ett papper ur ryggsäcken. 
Därefter går hon till köket där hon sätter sig med pappret vid bordet. 
Skrivsättet är tydligt additivt, vilket är ett medvetet val för att skapa en 
bild av hur handlingarna följer på varandra, och dessutom för att skilja det 
skrivsättet från en mer litterär framställning. Kapitel fem och sex är ana-
lyskapitel, och inte litterära beskrivningar av Alexanders och Saras dagar. 
Ytterligare ett skäl till skrivsättet är att det även gör den linjära strukturen 
i fältanteckningar och transkriptioner synlig. Kapitlen bygger ju nämligen 
på just fältanteckningar och transkriptioner.  

Analyserna utgår från det sätt som presenteras i Anderson, Teale & 
Estrada (1980), där de urskiljer olika delar inom skrifthändelsen (se 2.6.1) 
Själva skrifthändelsen blir till genom att någon eller några utför en eller 
flera handlingar där skrift på något sätt inkluderas. En skrifthändelse kan 
konstrueras genom en handling, men vanligare är att flera handlingar län-
kas till en kedja som gör att skrifthändelsen blir möjlig att urskilja som en 
helhet. Principen kan jämföras med till exempel Scollon & Scollon 
(2004:62–63) där de olika handlingar som konstruerar en lektion beskrivs 
som sammanlänkande delar. Det är just genom de sammanlänkande delar-
na som lektionen blir till.  

Skrifthändelser kan därmed vara en av flera slags handlingar i en aktivi-
tet, men även en aktivitet i sig. Ett exempel på det förra fallet är när Sara 
har tystläsning i skolan. Själva läsningen (alltså en skrifthändelse) är den 
huvudsakliga handlingen i aktiviteten som tystläsningen utgör. I det här 
fallet överlappar aktivitet och skrifthändelse i princip varandra. Några 
andra exempel där skrifthändelse och aktivitet överlappar varandra är när 
Alexander och Sara arbetar med att besvara instuderingsfrågor och när de 
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löser uppgifter i matematikboken. Rent analytiskt är det i viss mån möjligt 
att diskutera om det i sådana fall är en eller flera skrifthändelser. I analysen 
görs dock inte sådana mer kvantitativa beräkningar. Vad som är just en 
skrifthändelse är för avhandlingen inte det centrala att utreda, utan i stället 
är det de handlingar (som läsa, skriva och tala) som tillsammans konstitue-
rar skrifthändelser som är i fokus.  

Ett exempel där skrifthändelser enbart utgör en mindre del av en aktivi-
tet är vid datorspel. Vid de spelen är skrifthändelser något som ger tillträde 
till spel, och tillträde till olika delar inom ett spel. Skrifthändelser kan även 
organisera spelande. Däremot är det andra handlingar som är de för spelet 
karaktäristiska handlingarna. Sådana är att bekämpa en fiende, att leta 
efter något, att utvidga ett imperium, att bygga något eller att tävla mot 
någon eller några. I spelandet blir det synligt hur själva aktiviteten att spela 
ett visst spel är konstituerad av en kortare eller längre rad av samman-
länkande handlingar. Av dessa handlingar är sedan vissa av dem skrifthän-
delser medan andra är manövreringar av objekt eller avatarer i en digital 
värld. De senare handlingarna görs genom att trycka på vissa tangenter, 
använda datormus eller spelkonsoler.  

Ett annat perspektiv på skrifthändelserna är i vilken grad en skrifthän-
delse är initierad av Alexander och Sara, eller av andra. Inom literacy-
forskning finns ett delvis liknande sätt att särskilja, men som mer tar fasta 
på själva syftet.”[S]ometimes these purposes are self-generated; at other 
times, such as filling in official forms, they are imposed from the outside” 
(Barton 2007:38). Åtskillnaden mellan self-generated och imposed kopplas 
ofta till en skillnad mellan det mer vardagliga och det institutionella. I ana-
lyserna i kapitel fem och sex görs inte gränsdragningen mellan det institut-
ionella och det vardagliga, utan istället mellan om själva skrifthändelsen är 
något som initieras av Alexander och Sara, eller av någon eller något an-
nat.  

Ett exempel på en skrifthändelse där ett överordnat mål med själva akti-
viteten gör att skrifthändelsen blir en nödvändig del av aktiviteten är när 
Sara bakar muffins. Hela bakningen inleds med att Sara väljer ut rätt re-
ceptsamling ur ett köksskåp med recept i. Därefter läser hon sedan i recep-
tet för att förbereda själva bakningen, och lägger receptet på bänken där 
hon ska baka. Under tiden hon sedan bakar riktar hon vid upprepade till-
fällen blicken mot den lista med ingredienser och instruktioner som är 
själva receptet. Skrifthändelsen är inte att baka muffins, utan skrifthändel-
sen (eller snarare skrifthändelserna) är sammanlänkade med flera andra 
handlingar (som att plocka fram ingredienser och redskap, att mäta, väga 
och blanda ingredienser) som tillsammans gör att det går att urskilja en 
aktivitet i vilken Sara bakar muffins. På ett liknande sätt förhåller det sig 
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när Alexander spelar datorspel, och vid flera tillfällen läser korta instruk-
tioner och gör val mellan olika skriftrader genom att klicka på en sådan 
skriftrad. De skrifthändelserna är nödvändiga för att sedan kunna utföra 
handlingar inne i spelet (genom att trycka på tangentbord och klicka med 
datormus). Det är genom dessa sammanlänkade handlingar (varav en eller 
flera är skrifthändelser) som själva uppdraget i datorspelet blir genomfört 
och avslutat. När däremot Sara eller Alexander i skolan riktar blicken mot 
boksidor under tystläsning (och i någon mening rimligen även läser) är det 
en skrifthändelse som är den huvudsakliga (och ibland enda) handlingen 
som gör att tystläsningen blir till. 

I kapitel sju är det ett sådant analyssätt som tillämpas. Några typiska 
handlingar som vi förknippar med skrift är att läsa och skriva. I analysen 
blir därför ett mål att försöka urskilja vad forskningspersonerna gör när de 
läser och skriver, att urskilja de handlingar som gör att vi kan tala om 
läsande och skrivande. Analysen inkluderar även andra handlingar med 
skrift, som att tala om skrift och även det mer fysiska handlandet som att 
flytta på en skriftprodukt eller att hålla upp och visa en skriftprodukt. 

3.6.2 Skriftprodukter 
Att skriftprodukter överhuvudtaget är möjliga att analysera är en följd av 
att skriften är inskriptioner på en yta (jämför med citat från Coulmas i 
2.3). Det innebär att skrift utan materialitet inte är möjlig. När så materi-
aliteten designas uppstår format (Ledin 2013). Vissa format blir väl etable-
rade i en kultur, och de flesta av oss känner säkert igen sådant som vecko-
tidning, nättidning, pocketbok och id-kort.  

Analysen av skriftprodukter har format, den visuella presentationen och 
grammatiska satser och fraser som grund. Skriftprodukterna är av skif-
tande slag, som skönlitterära ungdomsromaner, lösenord och användar-
namn för datorprogram, instruktioner, scheman, och kom ihåg-
anteckningar på mindre papperslappar. Strävan inför, och under, analysen 
har varit att tillämpa metoder som kan fungera för samtliga skriftproduk-
ter, eller i alla fall för de flesta av dem. Det innebär att såväl långa prosa-
texter som ettordsfraser ska kunna beskrivs. I de följande avsnitten be-
skrivs de begrepp och metoder som tillämpats för analysen. 

Förpackningsformat 
För att skrift överhuvudtaget ska vara möjligt att visualisera förutsätts 
materialitet (se ovan). Med begreppet format avses här den materiella av-
gränsning inom vilken själva inskriptionen av skrift finns eller görs. Ett 
vanligt format i vår kultur är boken (pappersboken), vilken har ett format 
som är begränsat av pärmar mellan vilka ett antal papperssidor finns in-
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bundna. I kulturer har det över tid etablerats olika förpackningsformat: 
lertavla, pergamentrulle, runsten, bok, tidning, digitala hemsidan, sms och 
blogg. Olika format ger olika möjligheter, men även begränsningar, för vad 
som går att göra med skrift. Utöver den materiella avgränsningen är format 
något som avgränsas socialt och kommersiellt (Karlsson & Ledin 2000). 
Ett format är många gånger också knutet till normer, och sådana känner vi 
igen och talar om som olika genrer. En sådan genre är romanen, vilken i ett 
historiskt perspektiv utvecklat ett relativt stabilt format i det typiska bok-
formatet. 

Utöver de materiella aspekterna av format, så särskiljs i analysen semio-
tiska rum och paratexter enligt den modell som presenteras i Ledin (2000). 
Med semiotiskt rum avses i den här avhandlingen en sammanhängande 
enhet där skrift utgör ett av de element (eller en av de modaliteter) som 
ingår i helheten, och i vissa fall är skriftelement även de(t) element som 
utgör helheten. I ett historiskt perspektiv var ofta själva sidan med skriften 
synonym med det semiotiska rummet, vilket fortfarande gäller för flera 
publikationer i framför allt bokformat. Däremot har andra format, och 
även vissa bokformat, förändrats genom att det inte längre är sidan som 
utgör avgränsningen. En sida kan istället bestå av flera textelement, vilka 
ofta markeras genom paratexter, bilder eller olika visuella avgränsningar 
mellan enheter (se bland annat Ledin 2000 och Nord 2008). Begreppet 
paratext är hämtat från litteraturteoretikern Genette, vilken definierar det 
som en tröskel eller snarare en vestibul som erbjuder möjligheterna att 
stiga in eller gå tillbaka. En paratext är med andra ord ingen absolut och 
hård gräns, utan snarare en odefinierad zon mellan insidan och utsidan 
(Genette, 1997). Ledin beskriver paratexter ”som trösklar eller ingångar 
till semiotiska rum”, vilka ”markerar vad som hör samman” (Ledin 
2000:17). En paratext särskiljs som regel rent typografiskt från den text till 
vilken paratexten leder in. Några sådana typiska exempel är boktiteln, och 
även rubriker för listor och andra textelement. 

Visuella organisationsprinciper 
Skrift är något vi uppfattar visuellt, och därmed är skrift även möjlig att 
beskriva utifrån hur den är organiserad rent visuellt. Inom vår skriftkultur 
har det över tid etablerats några grundläggande principer för hur vi visuellt 
organiserar skrift. De grundläggande principer som tillämpas i analyserna 
benämns löpskrift, skriftrad, lista och tabell (jämför med Karlsson 2002 
och 2006). 

En löpskrift kännetecknas av att skriften är ordnad i sammanhängande 
linjära rader vilka tillsammans utgör en sammanhängande helhet som kan 
bestå av ett eller flera skriftblock, vilka vi i vardagligt tal brukar benämna 
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som textstycken. Det som gör en löpskrift sammanhängande är att skriften 
är organiserad i grammatiska satser vilka genom bland annat språkliga 
markörer som konnektiver och genom tematik är sammanlänkade med 
varandra (se nedan vi avsnittet kohesion och textbindning), och att löpsk-
riften består av ett längre parti (oftast som flera sammanlänkande skrift-
block). Den typiska läsningen av en löpskrift startar vid början av den 
aktuella löpskriften, och fortgår i linjär riktning (vänster–höger och uppi-
från och ner) tills skriften upphör. 

En typisk skriftrad består av en enstaka skriftrad (jämför Karlsson 
2002). I analyserna används dock skriftrad även om skriften är fördelad 
över mer än en rad. Det som avgränsar skriftrad från löpskrift är att den 
aktuella skriftprodukten inte utgörs av mer än en eller högst ett fåtal 
grammatiska satser.  

En lista är organiserad i en eller flera kolumner, och inom varje sådan 
kolumn finns olika nivåer eller positioner. En listkolumn är vanligtvis även 
i högre eller mindre grad visuellt avgränsad eller på annat sätt markerad. 
Inom respektive listkolumn råder sedan en slags likhet mellan de i listan 
ingående språkliga uttrycken. I Karlsson (2002:106) beskrivs likheten med 
uttrycket ”samma semantiska roll”. Det vill säga att mellan de språkliga 
uttrycken på de olika nivåerna eller positionerna inom samma listkolumn 
råder en slags likhet, de språkliga uttrycken har samma semantiska roll.  

Ett sätt att använda listor är att ordna kategorier. I ett recept på vanilj-
bullar kan alla ingredienser ordnas i en lista. Ingredienserna har alla 
samma semantiska roll genom att de utgör just ingredienser till vaniljbul-
lar. Ett annat sätt att använda listor är att presentera medlemmar i någon 
typ av hierarkisk, kronologisk eller tematisk ordning. För att presentera 
medlemmar i ett fotbollslag kan antingen en kronologisk ordning efter 
efternamn eller nummer på tröjan tillämpas, eller en kategorisering där 
respektive lagdel presenteras för sig (en mer tematiskt ordnad kategori). 

Ett typiskt kännetecken är att listan ofta har någon form av rubrik eller 
inledande rad som anger temat och leder läsaren till rätt lista. Rubriken 
eller raden kan ibland utgöra de inledande satsleden i en grammatisk sats, 
som sedan på respektive listnivå kompletteras med det eller de avslutande 
satsleden.  

Det mest typiska sättet att organisera en lista är att göra det vertikalt 
med ett flertal listnivåer. En sådan lista har som regel den inramande para-
texten placerad ovanför listkolumnen (eller listkolumnerna). En lista kan 
dock vara horisontellt organiserad, det vill säga den vertikala listkolumnen 
är då istället ordnad i en eller flera horisontella rader. Vid en sådan lista är 
den inramande paratexten som regel placerad till vänster om själva listan. 
En sådan lista kan visa målskyttar under en ishockeymatch, och radar då 
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namnen horisontellt med kommatecken som avgränsare mellan de olika 
positionerna i den horisontella listkolumnen.  

En tabell kännetecknas av att språkliga uttryck är ordnade i kolumner 
(längs den horisontella axeln) eller rader (längs den vertikala axeln). På den 
yta som inramas av de axlarna bildas sedan ett genom linjer visualiserat, 
eller ett tänkt, rutmönster där varje ruta utgör skärningspunkten mellan 
värden, ord eller tidsuttryck, från den horisontella respektive den vertikala 
axeln. I varje sådan ruta skapas sedan betydelse(r). En typisk tabell är det 
klassiska skolschemat, där veckodagarna måndag–fredag är kronologiskt 
ordnade längs den horisontella axeln, medan olika klockslag är kronolo-
giskt ordnade längs den vertikala axeln. Läsriktningen kan antingen starta 
med veckodagen eller klockslaget, och sedan söka sig mot skärningspunk-
ten för den valda veckodagen och det valda klockslaget. I skärningspunk-
ten finns sedan information om vad som gäller vid den dagen och just den 
tiden (som att det på torsdag klockan 13.00 är en lektion i svenska i sal 
100 med läraren Åsa). 

Multimodalitet 
En grundläggande aspekt av all text är att den i någon mening är multimo-
dal. Theo van Leeuwen jämför skriven text med talad text, och menar att 
båda är multimodala. I talad text är flera modaliteter samverkande, genom 
bland annat ansiktsuttryck och kroppshållning. På liknande sätt är skriven 
text multimodal redan genom att den är skriven med någonting och på 
någonting (van Leeuwen, 2005). Begreppet är ett relativt sent etablerat 
begrepp inom textforskningen, vilket förmodligen har sin grund i att ut-
veckling av nya medier på ett särskilt sätt gjort multimodaliteten påtaglig. 
När sedan mer historiska texter studerats utifrån multimodalitet har även 
dessa texter framstått som multimodala. ”At tekster er sammensatte, eller 
det som med et faguttrykk kalles multimodale tekster, er regeln snarare enn 
unnantaket” (Tønnessen, 2010:11). Med begreppet multimodal text skiljs 
olika modaliteter ut, bokstävernas form och färg, interpunktion, grafiska 
arrangemang med bland annat rubriker och faktarutor och fotografier, 
bilder och illustrationer (Ledin 2000:16). Texters multimodalitet har under 
senare tid kommit att vara i centrum för flera forskningsprojekt och av-
handlingar, se till exempel Ledin (1999), Nord (2008) och bidragen i den 
norska antologin Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis, Tønnessen 
(red.) (2010). 

Ytterligare en aspekt av mulitmodalitet är vad som kännetecknar rela-
tionen mellan olika element, vanligen mellan ett bildelement och ett skrift-
element. Björkvall (2009) använder begreppen förankring och avbyte för 
att beskriva den relationen. Begreppen är de svenska översättningarna av 
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Roland Barthes ancrage och relais (Aspelin & Lundberg 1976:120). Vid 
förankringsrelationer förankrar skriften bildens betydelser, medan en avby-
tesrelation innebär att skrift och bild kompletterar varandra genom att 
bidra med delbetydelser (Björkvall 2009:24–25). 

Kohesion och textbindning 
Ett genomgående drag för de olika begrepp som nämnts ovan är att det 
förutsätts ett sammanhang i det skrivna för att något ska uppfattas som en 
avgränsad helhet. Ett etablerat begrepp för att beteckna just samband är 
begreppet kohesion. I analysen tillämpas kohesionsbegreppet ur två olika 
aspekter (eller snarare traditioner). En aspekt, eller tradition, tar fasta på 
de visuella egenskaperna. Det synsättet är relativt sent framvuxet, och har 
sin grund i kohesionsanalys av bilder (Kress & van Leeuwen 2006, van 
Leeuwen 2005). En inom textanalysen mer traditionell tradition är att 
studera kohesion inom texten (Halliday & Hasan, 1976).  

Visuell kohesion utgår från hur ytan ser ut, och hur olika element är or-
ganiserade på ytan. Här inkluderas inte enbart modaliteten skrift, utan 
istället tillämpas en multimodal syn som inkluderar alla visuella modali-
teter. För analyserna i den här studien är en utgångspunkt multimodal 
kohesion och hur ett semiotiskt rum i en visuell mening är komponerat. 
”Composition is about arranging elements […] in or on a semiotic space – 
for example a page, a screen, a canvas, a shelf, a square, a city” (van Le-
euwen 2005:198). Det handlar här alltså om kohesion ur ett spatialt per-
spektiv, och inte ur ett textlingvistiskt perspektiv. I analyserna tillämpas 
teorier och begrepp vilka i flera fall har sitt ursprung i ovan nämnda van 
Leeuwen (2005) och Kress & van Leeuween (200635). De svenska begrepp 
som används har hämtats från Ledin (2000) och Björkvall (2009). Exempel 
på några sådana begrepp som ofta förekommer i analyserna är visuella 
avgränsare respektive visuella sambandsmarkörer. En avgränsning kan 
markeras genom ett ökat avstånd mellan element, genom att med linjer 
eller andra visuella markeringar avgränsa element från varandra, eller att 
genom att använda avvikande färger särskilja element. Ett samband mellan 
element kan skapas genom liknande teknologier som för avgränsare, men 
här genom att minska avstånd, genom att göra inramningar med hjälp av 
linjer eller genom att använda samma färg för olika element. Ett annat 
begrepp är visuell framskjutenhet, alltså att ett element framhävs med hjälp 
av att använda sådant som färg, storlek, placering på ytan eller inramning 
(se Ledin 2000 och Björkvall 2009 för de svenska begreppen). 

                                            
35 Titeln som avses är Reading Images : the Grammar of Visual Design vilkens 
första utgåva är från 1996, men den utgåva som lästs av mig är utgåvan från 2006. 
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När det gäller kohesion inom en text har begreppet textbindning etable-
rats. Tre typer av textbindning som beskrivs som centrala är referensbind-
ning, satskonnektion och tematik (Enkvist 1974 och Nyström 2000). Ny-
ström (2000) tillämpar en definition i vilken referensbindning snarast ses 
som ”en semantisk bindning som realiseras i det lexikala systemet” 
(ibid:32). En viktig distinktion är att det här inte handlar om betydelser, 
utan om bindning till referenter. ”Det är ordens syftning, deras referens, 
som skapar textbindningen – inte betydelsen” (Hellspong & Ledin 
1997:81). Ett vanligt sätt att realisera referensbindning är genom pronomi-
nella uttryck för personer eller företeelser vilka redan är bekanta för lyss-
naren eller läsaren. I uttrycket Regnvädret har dragit förbi, och det befin-
ner sig nu över södra Finland är regnvädret korrelat till pronomenet det, 
och de har båda samma referent, nämligen det aktuella regnande som om-
talas. 

En med referensbindning närbesläktad typ av bindning är bindning ge-
nom begrepp som är närbesläktade, som tillhör samma familj. Begrepp för 
att tala om sådan bindnig är ledfamiljer, vilka skapas genom att sambands-
led binder samman den aktuella familjen (Hellspong & Ledin 1997 och 
Nyström 2001). Ett uttryck som visar hur sådan bindning fungerar är Fot-
bollsmatchen spelades på fotbollsarenan i centrum, och publiken fyllde 
läktarna till sista plats. En av spelarna hade redan i matchinledning ett 
skott i en av målstolparna, men bollen gick inte in. Efter nästan 80 minu-
ters spel visade domaren så ut en av spelarna. Genom sambandsleden fot-
bollsmatchen, fotbollsarenan, publiken, läktarna, spelarna, målstolparna, 
bollen och domaren skapas en ledfamilj (fotbollsmatch) som binder sam-
man det korta textstycket. 

En annan typ av textbindning är sådan som görs för att markera två sat-
sers logiska förhållande till varandra (Hellspong & Ledin 1997), vilket 
görs genom konnektiver som därför, och, men, även, trots att. Bindnings-
typen benämns konnektivbindning (Hellspong & Ledin 1997), eller 
satskonnektion (Enkvist 1974 och Nyström 2001). I analyserna i den här 
studien tillämpas begreppet konnektivbindning, eftersom det tydligare 
pekar ut själva konnektivet i bindningen (alltså den språkliga markör som 
gör att vi förstår två satsers logiska förhållande till varandra). Bland kon-
nektivbindningarna brukar några olika typer definieras. I uttrycket om 
regnvädret i föregående stycke är och en konnektivbindning som tillför ny 
information, vilken benämns additiv bindning. En annan typ av konnek-
tivbindning finns i Vi ska äta tårta när mormor fyller år. Ordet när utgör 
här en temporal bindning genom att tala om att tårtätandet ska ske vid ett 
annat tillfälle än i den tid där det omtalas. I uttrycket Det regnar ute, men 
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det gör inget eftersom jag har regnkläder är men en adversativ bindning36 
som får oss att förstå att det den inledande satsen uttrycker inte har någon 
negativ inverkan på talaren. Dessutom är för en kausal bindning som bi-
drar till att vi förstår själva orsaken till att det inte gör talaren något att det 
regnar ute, nämligen att talaren har regnkläder (Hellspong & Ledin 1997, 
jämför även med Nyström 2001).  

En annan vanlig bindningstyp är tematisk bindning, vilken genomförs 
genom temaupprepning eller temaprogression. Följande uttryck får tjäna 
som exempel på hur några typer av tematisk bindning fungerar, och hur 
begreppen tema och rema ska förstås. Vid den socialdemokratiska kon-
gressen valdes till ny partiledare Stefan Löfven. Han var tidigare ordfö-
rande i fackförbundet Metall. Han har tidigare i sitt yrkesliv även arbetat 
som svetsare. I den första meningen är Vid den socialdemokratiska kon-
gressen tema. Det är det temat som vi sedan får veta något om, och det vi 
får veta något om är Stefan Löfven som är satsens rema (alltså den nya 
informationen). Den andra meningens han utgör den nya satsens tema, 
vilket vi sedan får veta något om. Det nya vi får veta är att han tidigare var 
ordförande i fackförbundet Metall, vilket är satsens rema (alltså en ny 
information om själva temat). Den här typen av tematisk bindning be-
nämns temaprogression. Den sista meningens han (i Han har tidigare) är en 
upprepning av temat från den föregående meningen, som också inleds han. 
I det här fallet är bindningstypen temaupprepning (Hellspong & Ledin 
1997 och Nyström 2001). 

En sista typ av bindning är retorisk bindning, vilken bygger på att ”man 
upprepar element i den textuella strukturen (fonetiska, lexikala eller syn-
taktiska) för att skapa en påfallande effekt (Hellspong & Ledin 1997:94). 
Inom den här bindningstypen ryms enligt Hellspong & Ledin (1997) flera 
typer av bindning. De bindningstyper de beskriver är även stilfigurer som 
samtliga återfinns inom den litterära stilistiken.37 Uttryck som jag kom, jag 
såg, jag segrade är exempel på en retorisk bindning. 

Satser och fraser 
Analysen bygger på en grammatisk modell som den danske lingvisten Paul 
Diderichsen presenterar i Elementær Dansk Grammatik (Diderichsen 
1966). Ett av kännetecknen för Diderichsens modell är att satsen utgörs av 
olika led vilka i sin tur står i ett inbördes förhållande till varandra. 

                                            
36 I analysen tillämpas begreppet adversativ bindning, men för samma bindningstyp 
finns även begreppet komparativ bindning (Nyström 2001). 
37 Jämför till exempel med beskrivningen av stilistiken i Cassirer (2003). 
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I Sættningen Vi mødte den gamle Mand og den lille Pige danner Objektet 
den gamle man og den lille Pige en Helhed, hvis Led staar i samma Forhold 
til et tredje led; de er begge (liggesom den helhed, de danner) Objekter for 
verbet mødte; men at de tilsammen fungerer som et samlet Led, viser sig 
bl.a. derved, at de kan staa som Fundament: Den gamle Mand og den lille 
Pige mødte vi paa Vejen. (Diderichsen 1966:140) 

Av citatet framgår alltså att leden står i relation till varandra, och att de 
har funktioner inom satsen. Av det kursiverade exemplet i citatet ovan 
framgår att verbets objekt inte måste vara utsatt efter verbet, utan även 
kan utgöra satsens fundament (och därmed inleda satsen). I citatet består 
satsens objekt av en längre fras som i sin tur går att dela i två fraser: den 
gamle Mand respektive den lille Pige. Båda är var för sig möjliga som ver-
bets objekt, men kan även (som i citatet) tillsammans utgöra satsens ob-
jekt. 

Däremot är ordföljden mellan delarna inom frasen den lille Pige inte 
möjlig att förändra, utan ordens förhållande till varandra är mer fastlåst. 
Ordföljderna Lille Pige den respektive Pige lille den fungerar inte, medan 
ordföljden den lille Pige gör det. De olika delarna i uttrycket utgör till-
sammans en fras (nominalfras), och frasen som helhet är alltså möjlig att 
flytta inom satsen (Teleman et al 1999, vol III:kap14). Nominalfrasen den 
lille Pige kan utgöra både subjekt i en sats (den lille Pige spiser is) och ob-
jekt (den gamle Mand mødte den lille Pige paa Vejen). Oavsett vilken plats 
den nominalfrasen har i satsen så är frasens språkliga struktur identisk. Det 
finns inga språkliga markörer (som böjning, vokalförändring eller tillägg 
av ett satsledsbestämmande formord). Det enda som gör det möjligt att 
uppfatta om nominalfrasen är satsens subjekt eller objekt är vilken plats 
frasen har i satsen. Enda undantaget från den principen är när nominalfra-
sens huvudord är ett personligt pronomen. I det fallet skiljer vi subjekt från 
objekt genom bland annat jag – mig, vi – oss, hon – henne respektive de – 
dem. Diderichsen har utvecklat ett schema för sin syntaktiska analys, vilket 
brukar benämnas Diderichsens fältschema (eller enbart fältschema), där det 
i schemat finns ett antal fält (eller platser). Det typiska för danskan, svens-
kan och andra språk av samma familj är att platsen för satsens subjekt 
repsktive platsen för satsens finita verb inte kan vara tom. 

Diderichsens syntaktiska modell brukar beskrivas som ett funktionellt 
sätt att beskriva grammatik, medan motsatsen benämns formellt sätt (se 
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bland annat Newmeyer 1998).38 Den syntaktiska modellens linjära be-
skrivning är lämplig för att beskriva just de nordiska språken, eftersom 
ordningsföljden inom satsen är relativt stabil jämfört med andra språk 
(som de slaviska språken) (Bjerre et al 2008). Ett typiskt, och tvingande, 
drag i de nordiska språken är att det finita verbet i en deklarativ huvudsats 
alltid finns i satsens andra led, varför dessa språk ibland benämns V2-
språk. Ett annat typiskt drag för den huvudsatstypen är ordningsföljden 
subjekt – verb – objekt, varför de nordiska språken även beskrivs som 
SVO-språk.  

I analysen tillämpas den terminologi som används i Svenska Akademiens 
Grammatik (fortsättningsvis förkortad SAG), vilket är en grammatik som i 
hög grad tillämpar Diderichsens syntaktiska modell i beskrivningen av 
satsernas struktur.  

Satsen är enligt SAG grammatikens slutpunkt. Det är ”den största och 
kommunikativt viktigaste strukturen som kan konstrueras med gramma-
tiska regler” (Teleman et al 1999, vol IV:3). I SAG urskiljs ett antal satsty-
per, och för analysen i den här studien tillämpas deklarativa, direktiva och 
interrogativa huvudsatser. Analysen syftar till att för de olika skriftproduk-
terna identifiera den satstyp som är kännetecknande för skriftprodukten, 
och det är alltså inte en beskrivning där varje grammatisk sats i respektive 
skriftprodukt beskrivs.39 I analysen används begreppet sats, medan begrep-
pet mening används för att beteckna konstruktioner som inleds med versal 
och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken.  

Den deklarativa satsen beskrivs som språkets centrala huvudsatstyp, och 
uttrycker prototypiskt ett påstående (Teleman et al 1999, vol IV:687). 
Satsens kännetecken är framför allt ordföljden i början av satsen. Satsen 
inleds med ett fundament (den deklarativa satsens satsbas) som följs av 
ledet med satsens finita verb, och därefter subjektsledet. I satsens funda-
mentposition kan ett antal av den deklarativa huvudsatsens satsled place-
ras, och vanliga som fundament är subjekt eller vissa adverbial. Nedan 
visas två meningar vilka båda utgörs av deklarativa huvudsatser. 

                                            
38 Det finns dock sådana som menar att skillnaden mellan de båda synsätten inte är 
så diametralt motsatt. Ett exempel på det är Bjerre, et al (2008) som bland annat 
visar att Diderichsens satsled har motsvarigheter i den generativa grammatikens 
positioner inom det trädschema som där utvecklats. 
39 I SAG beskrivs ett flertal typer av såväl huvud- som bisatser, och för flera av dem 
även undertyper av satser. Analysen i den här studien har dock som ovan nämnts 
inte den fullständiga grammatiska satsanalysen som mål, varför ett urval har gjorts 
utifrån vad som visats vara mest tillämpbart på skriftprodukterna i forsknings-
materialet. 
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Tomas äter ostbågar på fredagar. 

Tomas åt ostbågar i går. 

Det inledande Tomas är i båda meningarna huvudsatsens subjekt vilket 
står som fundament (det inleder satsen), medan äter respektive åt är det 
finita verbet i respektive sats. En skillnad mellan de finita verben är att det 
i den översta meningen står i presens (äter), samma tid som talarens tid, 
medan det finita verbet i den nedre meningen (åt) står i preteritum, en tid 
som föregått talarens tid (dåtid). Efter det finita verbet finns sedan några 
olika sätt att fullfölja den direktiva huvudsatsen, men för den här beskriv-
ningen lämnas de leden utan närmare beskrivning. 

Det är även möjligt att ett annat satsled än subjektet kan utgöra satsens 
fundament (jämför även med exemplet från Diderichsen), vilket ger en 
annan ordföljd men utan att satsledens förhållande till varandra förändras. 

På fredagar äter Tomas ostbågar. 

I satsen ovan utgör tidsadverbialet på fredagar satsens fundaments, medan 
subjektet Tomas står på subjektets plats i fältschemat (vilket är efter det 
finita verbet). Även om ordföljden är annorlunda, så är satsledens relation 
till varandra oförändrad. Betydelsen förändras inte i exempelmeningarna 
ovan beroende av om det är Tomas eller på fredagar som står som funda-
ment. Däremot ges det som står som fundament en mer framträdande po-
sition, men satsledets funktion inom satsen är oförändrad. I meningen som 
inleds med fundamentet på fredagar är själva frasen ett tidsuttryck, vilket 
inom grammatiken benämns som ett tidsadverbial, och just vissa typer av 
adverbial är tillsammans med subjekt vanliga som fundament i de deklara-
tiva huvudsatserna.40  

Det som är gemensamt i de ovan visade exempelsatserna är att samtliga 
deklarativa huvudsatser alltid består av (minst) subjekt och finit verb, och 
att ledet med det finita verbet alltid har positionen som satsens andra led 
(efter fundamentet).  

De två exempelmeningarna ovan är deklarativa huvudsatser (påstående-
satser) i vilka talaren hävdar att påståendet är sant. Talaren kan även mo-
difiera påståendet så att det istället uttrycker att talaren inte ser påståendet 
som sannolikt. 

Tomas äter inte ostbågar. 

                                            
40 Andra typer av adverbial som är vanliga i satsbas är rumsadverbial respektive 
sättsadverbial. Frasen i mitt sovrum är ett rumsadverbial, och frasen med god aptit 
är ett sättsadverbial (som säger hur något görs, på vilket sätt). 
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I satsen ovan synliggör inte att talaren inte håller för sant att Tomas äter 
ostbågar. Den position i satsen som adverbet inte har i meningen ovan 
benämns adverbial i mittfältet (eller satsadverbial) och är den position i 
satsen som typiskt innehåller talarens modifiering av propositionens san-
ning.  

Den interrogativa satsen uttrycker prototypiskt en fråga. Det finns några 
olika typer av sätt att uttrycka frågor, vilka visas nedan. 

Äter Tomas pizza? 

På vilken restaurang äter Tomas pizza? 

I första satsen saknas en inledande position för det finita verbet (äter), 
medan det i den andra satsen finns ett interrogativt led (på vilken restau-
rang) som inledare (satsbas). För analyserna i avhandlingen åtskiljs inte 
dessa typer av satser, utan båda beskrivs med det för satserna överordnade 
begreppet interrogativ huvudsats.  

Den direktiva satsen uttrycker prototypiskt en uppmaning, och nedan 
visas några sådana satser. 

Blanda smeten. 

Räkna ut medelvärdet. 

De båda satserna ovan saknar en inledande satsbas, och därmed är det 
satsen finita verb som inleder satsen. Till skillnad från de två tidigare be-
skrivna huvudsatserna (deklarativ och interrogativ) är det finita verbet i 
modus imperativ (blanda och räkna), medan det finita verbet i de tidigare 
exempelmeningarna varit i modus presens eller preteritum. Ett gemensamt 
drag är även att dessa satser saknar ett i satsen utsatt subjekt. Genom att 
den direktiva satsen prototypiskt uttrycker en uppmaning, innebär det ”att 
talaren genom satsen försöker få lyssnaren att utföra en handling eller inta 
ett förhållningssätt som är uttryckt i satsens proposition” (Teleman et al 
1999, vol IV:705). Utföraren av den handling verbfrasen uttrycker (blanda 
eller räkna) benämns agent, och agenten är ofta den referent som genom 
egennamn eller pronomen utgör subjekt i en sats. SAG uttrycker det på 
följande sätt: ” i  den typiska direktiva huvudsatsen är /.../ det utsatta eller 
underförstådda subjektet agens till verbet” (ibid:705).  
.  
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4 Fokusbarnen Alexander och Sara 
I kapitlet presenteras de båda fokusbarnen genom en relativt utförlig be-
skrivning som syftar till att ge en fyllig bild av barnen, deras familjer och 
boendemiljöer. Beskrivningen är inspirerad av motsvarande beskrivning i 
Heath (1983) där en bred antropologisk bild målas upp som dels inklu-
derar nutiden ur ett brett perspektiv, dels det historiska och kulturella ur-
sprung som familjerna har. Alexander och Sara är inte bara barn här och 
nu, utan de har en kultur och tradition i vilken deras familjekultur har 
delar av sina rötter.  

Kapitlet har en karaktär av att utgöra ett brokapitel genom att beskriv-
ningen av barnen blir en ingång till resultatdelen. I kapitlet möter läsaren 
för första gången en del av barnens dagliga liv. 

4.1 Alexander 
Vid inledningen av fältarbetet är Alexander 11 år och bor tillsammans med 
sin mamma i Askstad. Hans fritidsintressen varierar något under fält-
arbetet. Det som består under hela tiden är fotboll och tv-/dataspel. Under 
en kortare period dansade han en gång i veckan, och under en annan pe-
riod deltog han även i aktiviteter i en lokal förening inom spelet War-
hammer.41 Det intresse som upptar största delen av hans fritid är just att 
spela spel, och det enskilda spel han ägnat mest tid åt är World of Warcraft 
(fortsättningsvis förkortat wow).42 

Alexander har inga böcker i några hyllor i sitt rum, och han brukar inte 
läsa några böcker. Han läste en del för några år sedan, men inte så mycket.  

4.1.1 Boendemiljö 
Askstad har en gammal historia som ett tidigt agrart handelscentrum, vil-
ket fick stadsprivilegier under 1600-talet. Under 1700-talet etablerades 
industriell tillverkning i staden, en tillverkning som kom att bli betydande 
för stadens utveckling och karaktär. Även om industrier avvecklats under 
årens lopp sedan 1700-talet, har det även tillkommit nya, och idag finns 
det flera industriföretag etablerade i staden. Den omgivande landsbygden 
präglas till viss del av industriell tillverkning, men också av att fortfarande 
vara ett aktivt jordbrukslandskap. När järnvägen byggdes ut i Sverige 
drogs den i anslutning till staden, vilket kommit att prägla staden. För flera 

                                            
41 Warhammer är ett spel med figurer och modeller av plast som du själv limmar 
ihop och målar, och sedan spelar tillsammans med andra. I Askstad deltog Alex-
ander i föreningsträffar med andra Warhammer-spelare. 
42 Spelet beskrivs närmare i kapitel åtta. 
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av de nutida invånarna utgör järnvägen en viktig del i resandet till såväl 
arbets- som utbildningsplatser. 

Staden hade en kraftig befolkningsexpansion under en period av 1900-
talet som kulminerade under 1950-talet samt början av 1960-talet (på 
grund av en växande industri). Sedan mitten av 1960-talet har invånar-
antalet därefter fortsatt att konstant öka, men i en lägre takt (1–5 % per 
femårsperiod). Mellan åren 2005 och 2011 ökade återigen befolknings-
tillväxten, vilken för den perioden var 17 %. Den huvudsakliga orsaken till 
denna expansion var en ökad inflyttning från kommuner i närheten, dock 
inte från den storstad som ligger på dagpendlingsavstånd från Askstad. En 
stor del av dessa nyinflyttade valde att bosätta sig i den mindre staden Ask-
stad på grund av närheten till storstaden, och för att kunna utnyttja de 
goda pendlingsmöjligheterna till arbetsplatser i den närliggande storstaden. 

En följd av den växande industrin under mitten av 1900-talet var att det 
skedde en inflyttning av arbetskraft. En inflyttning som till viss del kom 
från omgivande landsbygd, men som också kom från andra länder. I sta-
tistiken från kommunen över utrikes födda dominerar Finland som födelse-
land. Statistiken visar en betydande arbetskraftsinvandring under perioden 
1950–1960. Utöver invandringen under denna period, har senare decenni-
ers invandring skett från Irak, Iran, Bosnien, Kroatien och Somalia. Enligt 
kommunstatistiken är 43 länder eller områden angivna som födelseland 
inom hela kommunen, varav 24 länder eller områden är angivna som fö-
delseland inom stadsdelen där Alexander bor.43 

Askstad hade fram till den kraftiga expansionen under 1950- och 1960-
talet en huvudsaklig bebyggelse av villor och mindre flerfamiljshus. På 
grund av den kraftiga befolkningsexpansionen bebyggdes nu nya områden, 
och i några av stadsdelarna kom nu stadens första större flerfamiljshus att 
uppföras. Det närområde Alexander bor i började byggas under slutet av 
1950-talet, och består av drygt 50 mindre enplanshus av samma storlek 
och utseende. I nära anslutning till det området byggdes under samma 
tidsperiod radhus och fler områden med enfamiljshus. Dessutom byggdes 
ett område med större flerfamiljshus i fyra plan. Husen bestod redan från 
början av såväl hyresrätter som bostadsrätter. Området med dessa fler-
familjshus tillhör alltså samma stadsdel som Alexander bor i. Det är dock 
inte sammanbyggt med området där Alexander bor, utan åtskilt av ett 
mindre grönområde med ett vattendrag, ett handelsområde och en trafik-
led. Inom området med flerfamiljshus byggdes under första hälften av 
1960-talet även den skola där Alexander gick under fältstudiens senare del.  

                                            
43 Den statistik som här hänvisas till är kommunstatistik från tiden för fältstudien, 
vilken finns arkiverad i författarens ägo. 
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Efter 1960-talet och fram till 2000-talet har det inte skett någon be-
tydande nybyggnation inom närområdet, och endast i ringa omfattning i 
hela stadsdelen. Befolkningsexpansionen sedan mitten av 2000-talet har 
inneburit att helt nya områden i staden har utnyttjats för nybyggnation. 
Under denna tid byggdes även ett nytt bostadsområde i ett av ytter-
områdena. Sammanfattningsvis kan stadsdelen där Alexander bor be-
skrivas som relativt blandad vad det gäller såväl typ av bostäder som tider 
för nybyggnation.  

Idag bor cirka 70 % av befolkningen i kommunen inom Askstad, och 
resten på den omgivande landsbygden. Staden har 25 000–30 000 in-
vånare, och av dem bor nästan 5 000 i samma stadsdel som Alexander. 
Genomsnittsåldern i kommunen är 41,6 år, och i stadsdelen är den 43,1 år. 
Åldersgruppen 0–19 år utgör inom kommunen 24,0 % av invånarantalet, 
inom tätorten 22,8 %, och inom stadsdelen där Alexander bor 21,1 %. De 
övriga stadsdelarna, undantaget Centrum, har en något högre andel i åld-
rarna 0–19 år, och det är i de stadsdelarna det mesta av 2000-talets ny-
bebyggelse finns.44 

Som sammanfattning av Askstad kan man säga att den är centrum för 
en omgivande landsbygd, den är en mindre industristad, den har haft en 
konstant befolkningsökning under 1900-talets senare hälft och även in på 
2000-talet, den har en befolkning med en relativt hög andel utrikes födda. 
Askstad är också en pendelort. Just när det gäller pendling ut från kom-
munen visar statistiken över förvärvsarbetande att ungefär 40 % av dessa 
pendlar ut från kommunen (av kommunens befolkning bor cirka 70 % i 
själva staden).  

Alexander bor i ett mindre enfamiljshus, vilket är byggt i ett plan. Hu-
sets centrala del är ett allrum som är en kombination av vardagsrum och 
matplats. Köket saknar matplats, varför alla måltider intas i allrummet. 
Vid matbordet i allrummet sker även andra aktiviteter, som läxläsning och 
modellbygge. Bordet är också en plats där dagens post ofta läggs. Under 
större del av fältarbetet var allrummet platsen där husets tv var placerad, 
och i nära anslutning till den även digitalbox, spelboxar och spelkonsoler. 

Under fältarbetets början vistades Alexander inte särskilt mycket i sitt 
rum, eftersom datorn som fanns där inne inte fungerade att använda för 
Alexanders syften. Istället använde han en stationär dator placerad i hallen 
direkt utanför sitt rum, men enbart under kortare tider. När Alexander 
efter en tid fick en ny dator till sitt rum, och familjen även skaffade en 
kraftfullare internetanslutning, kom han att enbart använda datorn i sitt 

                                            
44 Statiska uppgifter är hämtade från den för fältstudieperioden aktuella kommun-
statistiken. 
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rum. I samband med den förändringen började Alexander spela mer spel, 
och tillbringade därför betydligt mer tid inne i sitt rum. Utöver spel på 
datorn spelade Alexander också spel vid tv:n. När studien inleddes hade 
familjen tv:n i en gillestuga (som tidigare varit ett garage), men skaffade 
senare en betydligt större tv som placerades i vardagsrummet. Alexander 
hade ingen tv inne på sitt rum, utan använde sig av den gemensamma tv:n. 

Under den tid som fältstudierna omfattade gick Alexander i två olika 
skolor. Den skola han gick i under årskurs fem var en skola med skolåren 
F–6, men ändrades till en skola för skolåren F–5. Det innebar att Alex-
ander tillhörde den första årskull som när de skulle börja skolår 6 istället 
fick börja på en skola med skolåren 6–9. En skola som fram till dess varit 
en skola för skolåren 7–9. Det betydde att när Alexander och övriga i 
samma årskull kom till den nya skolan, var det även en ny situation för 
elever, lärare och övrig personal på den skolan. 

Den första skolan är belägen på fem minuters gångavstånd hemifrån 
Alexander. Skolan hade vid tiden för fältstudien tvåparallelliga årskurser 
med totalt cirka 250 elever. I skolan hade Alexanders klass en klasslärare 
och ett eget hemklassrum. Skolan är en äldre byggnad i två plan, vilken 
blivit tillbyggd med en vinkelbyggnad.  

Den andra skolan är alltså en nyinrättad 6–9-skola, vilken är belägen på 
12–13 minuters gångavstånd hemifrån Alexander. Skolan är i huvudsak 
uppförd i ett plan, en röd tegelbyggnad från tidigt 1960-tal. Den ligger i ett 
bostadsområde med större flerfamiljsbyggnader, men med ett vidare upp-
tagningsområde än närområdet med flerfamiljshusen. Eleverna var under 
fältstudien indelade i 4-parallelliga årskurser, så att en klass ur varje års-
kurs tillsammans bildade ett arbetslag. Därutöver hade skolan ett särskilt 
arbetslag för elever vilka nyligen anlänt till Sverige, och ett arbetslag för 
grundsärskolelever. Totalt hade skolan ca 450 elever i de olika klasserna. 
Mångfalden av födelseländer bland invånarna i området avspeglade sig i 
skolans modersmålsundervisning. Vid tiden för fältstudien fanns det mo-
dersmålslärare som utöver svenska representerade 17 olika språk. 

4.1.2 Familj, släkt och vänner 
När Alexander föddes bodde familjen på en mindre lantgård på knappt 3 
mils avstånd från staden (samma lantgård som Alexanders morfar var 
uppvuxen på). Den del av familjen som då bodde på lantgården utgjordes 
av mamma, pappa och en av Alexanders två äldre systrar. När Alexander 
var fem år separerade föräldrarna, och pappan flyttade från gården. All-
deles innan Alexander skulle börja skolan flyttade han och mamma in till 
den närbelägna Askstad, och bosatte sig på samma adress som de bodde på 
under fältstudierna. 
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Mamman föddes under slutet av 1950-talet, och är andra barnet av fyra 
i en syskonskara. Hon är född och uppvuxen i Askstad, och under en stor 
del av uppväxten bodde hon och hennes familj i ett äldre tvåfamiljshus 
inom samma stadsdel som hon och Alexander bodde i under tiden för fält-
studien.  

Mamman avslutade gymnasiestudierna i förtid, och flyttade till en annan 
stad där hon började arbeta med kassatjänst vid ett postkontor. Hon flyt-
tade tidigt samman med Alexanders pappa, och i slutet av 1970-talet flyt-
tade de två till den lantgård som var barndomshemmet för Alexanders 
morfar. Tillsammans renoverade mamman och pappan sedan delar av 
gården, och började efter ett tag med mjölkproduktion i mindre skala. 
Under tiden på gården föddes förutom Alexander, även två systrar. Den 
äldsta föddes 1980, och nästa föddes 1984. När Alexander föddes 1998 
hade äldsta systern flyttat hemifrån, och bodde inne i Askstad.  

Under åren på lantgården skiftade mammans sysselsättning en del, och 
förutom arbete på gården kom hon även att arbeta en hel del utanför går-
den som lantbrevbärare och inom vård. Under slutet av tiden på lantgården 
började mamman att komplettera sina tidigare avbrutna studier. 

Efter det att hon och Alexander flyttat in till staden har mamman fort-
satt med vidareutbildning inom vård. Även vid tiden för fältstudien före-
kom sådan utbildning. Hon har läst in examen som undersköterska och 
mentalskötare, och därefter specialiserat sig inom socialpsykiatri.  

Mamman arbetar med vård och stöd inom socialpsykiatrin, och hennes 
arbetsplats är i den närliggande storstaden. Hon arbetar heltid och har 
delvis oregelbundna arbetstider vilket innebär att hon arbetar en del kväl-
lar och helger. Hon reser som regel med allmänna färdmedel, och har då 
cirka tre timmars total restid till och från arbetet varje arbetsdag. Under 
fältstudien tränade mamman på ett gym i staden, men hade annars inga 
andra regelbundna aktiviteter utanför hemmet eller arbetet.  

Pappan föddes under mitten av 1950-talet, och är första barnet av tre i 
en syskonskara, och är född och uppvuxen i Askstad. Han avslutade 
grundskolan efter årskurs 8, och gick nionde året inom en yrkesutbildning. 
Han hade sedan anställningar inom industri fram till värnplikten. Efter 
avslutad värnplikt fortsatte han med anställning inom försvarsmakten. 
Under den tiden inom försvarsmakten genomförde han gymnasieutbildning 
och även olika militära utbildningar.  

När Alexanders pappa och mamma flyttade till lantgården ägnade pap-
pan sig under flera år huvudsakligen åt arbete med jordbruket på gården. 
Under 1990-talet gjorde han dessutom flera perioder i FN-tjänst. Efter det 
kom han senare att fortsätta med utlandsuppdrag, men nu inom jordbruks-
sektorn.  
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Pappan har under senare tid gift sig med en kvinna, och under större de-
len av fältstudien med Alexander bodde pappan tillsammans med henne i 
staden. Han sökte under den här tiden en del olika arbeten, och arbetade 
en kort period som grävmaskinist. Alexander bor inte hos sin pappa, men 
har täta kontakter med honom. Pappan är även med vid en del dagliga 
aktiviteter, som tandläkarbesök, idrott och reparation av cykel. 

Alexanders två äldre systrar bor på andra orter, men har täta kontakter 
med såväl mamman som Alexander. Den äldsta systern är född sjutton år 
innan Alexander föddes, och hon har i princip aldrig bott på samma adress 
som Alexander. Hon har efter avslutat gymnasium gått en KY-utbildning 
och är nu guld- och silversmed, men arbetar huvudsakligen med försäljning 
av smycken. Systern bor i ett mindre samhälle på knappt fyra mils avstånd. 
Hon är sambo med en man som arbetar inom vård och rehabilitering av 
missbrukare. 

Den yngre systern är fjorton år äldre än Alexander. Hon bodde på 
samma adress som Alexander under Alexanders första levnadsår, men har 
sedan inte bott på samma adress. Efter avslutat gymnasium har hon gått en 
KY-utbildning och är nu fotvårdsterapeut. När fältstudien inleds har sys-
tern nyligen bytt bostad, och bor i ett mindre samhälle på knappt fyra mils 
avstånd (dock inte samma ort som den äldre systern). Under första delen 
av fältstudien hade systern sin post ställd till adressen där Alexander 
bodde. Systern är sambo med en man som arbetar med plattsättning. 

Alexanders mor- och farföräldrar har folkskoleutbildning, och därefter 
har de arbetat inom yrken som bilreparatör, damfrisör, tidningsbud, tele-
fonist och städerska. Mor- och farföräldrarna föddes under 1920- och 
1930-talen, och är alla uppvuxna på mindre lantgårdar i Askstads när-
område eller i själva staden. De som kom från omkringliggande lantgårdar 
flyttade tidigt in till Askstad och etablerade sig i staden.  

Alexanders morfar avled i slutet av 1970-talet. Mormor bodde sedan 
kvar i staden under flera år, men flyttade sedan samman med en man bo-
ende på en mindre lantgård på drygt fyra mils avstånd från Askstad. Man-
nen har huvudsakligen arbetat inom skogsnäring, men även på sågverk. 
Han har kommit att fungera som en bonusmorfar för Alexander, och 
Alexander har tillbringat en hel del tid tillsammans med mormor och 
bonusmorfar. 

De flesta av mammans och pappans syskon har manuella yrken, och i de 
fall dessa lever med en partner har även partnern ett manuellt yrke. Undan-
tagen är mammans äldre bror och pappans yngre syster, vilka båda har 
akademiska utbildningar. De flesta av föräldrarnas syskon bor i Askstad 
eller inom fyra mils radie. 



TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  103

 

Det blir inte så mycket tid över för Alexanders familj för något större 
umgänge utöver den närmsta släkten. Mamman har dock en gammal ung-
domsväninna, och tillsammans med hennes familj brukar Alexander och 
mamman umgås en del. Väninnan arbetar inom vård och omsorg och har 
två barn. 

4.2 Sara 
Vid inledningen av fältarbetet är Sara 11 år gammal, och bor tillsammans 
med mamma, pappa, storasyster 13 år och lillasyster 5 år i Storby, en 
mindre villaförort till Bokstad. Saras fritidsintressen återfinns huvudsaklig-
en inom idrott. Hon är aktiv inom fotboll, handboll och volleyboll. Dess-
utom spelar hon piano en gång i veckan, och har även en hamster som hon 
dagligen sköter om. 

Sara har inga böcker i några hyllor, men väl i ett lågt skåp med dörrar. 
Sara läser inte särskilt mycket böcker, men hon har gjort det tidigare. Sara 
har visat böckerna i skåpet, men säger att hon inte läst alla. Flera av böck-
erna har hon fått ärva efter storasyster, och alla dem har hon inte läst. Sara 
har dock brukat läsa en bok varje sommarlov, men sommarlovet mellan 
årskurs fem och sex gjorde hon inte det. Familjen har haft en tradition på 
skolavslutningsdagen att pappan, Sara och hennes storasyster åkt in till 
Bokstad för att systrarna skulle få välja en sommarlovsbok.  

4.2.1 Boendemiljö 
Storby är idag en villaförort, men var ursprungligen ett mindre samhälle 
med egen industri. Samhället Storby är beläget en dryg halvmil utanför 
staden Bokstad. Bokstad fick sina stadsprivilegier under 1500-talet. Den är 
en sedan lång tid tillbaka betydande knutpunkt för handel och transporter. 
Idag är det fortfarande en knutpunkt, och ett centrum för regional ad-
ministration. Staden och dess kranskommuner rymmer flera industrier, och 
i staden finns även ett universitet. Bokstad har idag ett invånarantal som 
motsvarar en medelstor svensk stad. 

Samhället Storby hade år 1960 knappt tusen invånare. Samhället ge-
nomgick sedan en kraftig befolkningsexpansion, och invånarantalet fem-
dubblades fram till år 1990. Expansionen innebar att tidigare obebyggda 
ytor runt om det gamla samhället kom att bebyggas. Samhället har även 
vuxit efter 1990, men i en något lägre takt. Idag bor det cirka 6 000 in-
vånare i samhället. Den omfattande nybyggnationen består huvudsakligen 
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av enfamiljsvillor och en del radhus. Samhället domineras alltså av små-
husbebyggelse.45 

I Storby finns idag en större livsmedelsbutik, några restauranger, några 
mindre företag av olika karaktär, ett mindre handelscentrum, ett antal 
förskolor och två skolor för elever upp till och med skolår 6, en skola för 
skolåren 7–9. I Storby finns även ett aktivt idrotts- och föreningsliv.  

Närområdet där Sara bor började bebyggas under 1980-talet, och består 
av enfamiljsvillor av varierande utseende och storlek. Trots samhällets 
expansion, och även stadens expansion, är samhället fortfarande avgränsat 
från Bokstads närmsta bebyggelse. Samhället tillhör dock samma kommun 
som Bokstad, och det finns en väl utbyggd lokaltrafik mellan staden och 
samhället.  

Av kommunens statistik framgår att Storby är stadsdelen med högsta 
andel invånare i åldersgruppen 0–19 år; nära en tredjedel av befolkningen 
är inom det ålderspannet. En logisk följd av det är att medelåldern för 
samhällets invånare tillhör kommunens lägsta. Ytterligare en egenskap som 
präglar Storby i kommunens statisk är att samhället har en av kommunens 
lägsta andelar av invånare med utländsk bakgrund.46 Kommunens statistik 
visar också att ungefär hälften av samhällets invånare i åldrarna 20–64 år 
har en eftergymnasial utbildning. Vidare ligger samhället bland de om-
råden i kommunen som har lägst arbetslöshet och ohälsotal. 

Sara bor i ett större enfamiljshus vilket är byggt i ett plan. I huset finns 
ett kök, fyra separata sovrum, tv-rum och ett stort allrum. Allrummet är 
centralt i huset, och alla utrymmen förutom storasysters, tvättstuga och 
grovingång och ett badrum har direkt anslutning till allrummet. I all-
rummet finns ett större matbord där olika slags aktiviteter äger rum. Ex-
empel på sådant är läxförhör, när Sara administrerar sin försäljning av 
jultidningar eller när pappa rättar tentor. I köket finns ett matbord där de 
flesta måltider äts, och där mellanmål oftast intas. Köksbordet är också en 
plats där viss post och reklam läggs. Det är en plats där olika pyssel-
aktiviteter sker, en plats där måltider och matinköp planeras, och en plats 
där förhör inför ett prov i skolan äger rum. I nära anslutning till köket och 
en groventré finns en välutrustad verkstad för mammans konsthantverk. 

Sara använder sitt rum för avkoppling, för att titta på tv, göra läxor, 
hålla på med hamstern och pyssla med diverse annat. Sara har ofta tv:n 
påslagen, och hon berättar att hon gärna vill ha ljud omkring sig. Ex-

                                            
45 Enligt kommunstatistik från hösten 2010 är andelen småhus ca 85 % av den 
totala bebyggelsen. 
46 Enligt kommunens hemsida är definitionen av kategorin Utrikes bakgrund föl-
jande: ”utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands”. 
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empelvis kan tv:n vara påslagen samtidigt som Sara arbetar med skol-
uppgifter. Sara berättar också att hon brukar somna med tv:n påslagen. 

Föräldrarnas sovrum är det rum där familjens stationära dator är pla-
cerad, och vid den sitter ibland pappa när han arbetar hemifrån med sitt 
universitetsarbete. I det sovrummet är ingången till en stor toalett med 
dusch, och flera garderober. Det finns även en mindre tv i föräldrarnas 
sovrum. 

Tv-rummet är avskilt från allrummet med en bred skjutdörr. I det rum-
met finns en hörnsoffa med bord samt tv med spelboxar och hyllor med 
dvd-filmer. Från tv-rummet kommer man till storasysters sovrum. 

I bostaden finns förutom den stationära datorn i föräldrarnas sovrum 
även en mindre bärbar dator. Den datorn använder Sara vid vissa tillfällen 
för att titta på egeninspelade filmer. Den bärbara datorn har ingen station-
är plats, men de tillfällen då Sara använder den är det oftast i soffan i tv-
rummet. 

Skolan Sara går i har skolåren F–6. De flesta årskullarna är indelade i 
två parallellklasser, men just Saras årskull går alla i en klass. Mellan skolan 
och Saras bostad är det cirka 10 minuters cykelavstånd. Skolan utgörs av 
en friliggande äldre byggnad från 1800-talet, och av ett flertal nyare bygg-
nader. Den äldre byggnaden rymmer ett fritidshem, ett bibliotek och en 
musiksal. De nyare byggnaderna är alla i ett plan, och placerade så att de 
ramar in en skolgård. I dessa byggnader finns ett hemklassrum för respek-
tive klass, slöjdsalar, idrottshall, matbespisning och expeditioner. Under 
slutet av fältarbetet tillkommer främmande språk som nytt skolämne, och 
för den undervisningen får Sara samt övriga i klassen gå till den närbelägna 
skolan för skolåren 7–9. 

4.2.2 Familj, släkt och vänner 
När Sara föddes bodde familjen i en bostad i närheten av den nuvarande. 
Familjen flyttade till den nuvarande bostaden under Saras första levnadsår. 
Saras föräldrar är medlemmar i en lokal frikyrkoförsamling, men under 
tiden för fältstudien var deras livssituation (med alla aktiviteter och åta-
ganden) sådan att de inte hade särskilt mycket tid att besöka kyrkan. Un-
der tiden för fältstudien deltog inte Sara i någon aktivitet som arrangerades 
i kyrkan, utöver att ingå i det traditionella luciafirandet. Under sin uppväxt 
hade dock Sara flera gånger följt med föräldrarna till kyrkan. Ur literacy-
perspektiv innebär det att Sara flera gånger hört berättelser läsas och talas 
om. Hon har sett hur artefakter med skrift, som biblar och psalmböcker, 
utgör en naturlig och central del i kyrkans olika aktiviteter.  

Mamman föddes i början av 1970-talet i en mindre stad ca 15 mil från 
Bokstad. Efter grundskola och gymnasieutbildning arbetade hon en kort 
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tid som barnskötare. I början av 1990-talet flyttade hon till Bokstad för att 
utbilda sig till lärare. Innan hon flyttade till Bokstad hade hon lärt känna 
Saras blivande pappa, och flyttade tillsammans med honom till Bokstad.  

Efter utbildning till lärare för skolåren 1–7, började mamman arbeta på 
den skola där Sara går under tiden för fältstudien, och där arbetar hon 
fortfarande kvar när studien genomförs. Under tiden för fältarbetet hade 
mamman nyligen förändrat sin arbetssituation. Hon hade tjänstledigt med 
50 % från sin dåvarande tjänst som lärare i skolår 1–3, och arbetade istäl-
let 50 % som konsthantverkare i sin verkstad i bostaden. Mammans ar-
betsvecka var fördelad så att hon arbetade i skolan måndag–tisdag och 
onsdag, och resten av veckan hemma i verkstaden. Hon berättade att ett av 
skälen var att kunna finnas mer i hemmet när barnen var hemma och 
vakna, men givetvis var ett skäl också att pröva att satsa på sitt konst-
hantverk. Kopplat till mammans yrke som konsthantverkare ligger även att 
hon är med på vissa mässor. Mammans resväg till arbetet i skolan är 7–8 
minuter i vardera riktningen, alltså 15 minuters restid per arbetsdag i sko-
lan. 

Pappan är född och uppvuxen i samma stad som mamman. Efter grund-
skola och gymnasieutbildning arbetade han en kort tid som idrottslärare. 
Han flyttade i början av 1990-talet tillsammans med Saras blivande 
mamma till Bokstad för att studera till civilekonom. Under sin ungdom var 
pappan aktiv inom idrott, och spelade på elitnivå inom en lagsport.  

Pappan arbetar som lektor i ekonomi på universitetet i Bokstad. Även 
om han har sin arbetsplats vid universitetet, så väljer han att göra en del 
arbete hemifrån. Han säger att han vill prioritera att finnas i familjen när 
det ur arbetssynpunkt är möjligt. Under fältarbetet har han skött ad-
ministrativa uppgifter, läst olika texter och rättat tentor i hemmet. Pappans 
resväg till arbetsplatsen vid universitetet är cirka 15 minuter, alltså cirka 
30 minuter per arbetsdag vid universitetet.  

Utöver arbetet vid universitetet är pappa engagerad inom idrott, dels 
som en av tränarna i Saras fotbollslag, dels inom storasysters friidrotts-
satsning. Utöver detta hade han under fältarbetet ett tillfälligt uppdrag 
(under några års tid) inom ett av Sveriges nationella idrottsförbund. 

Saras äldre syster är två år äldre, och går i 7–9-skolan i samhället. Det är 
samma skola där Sara under slutet av fältarbetet har lektioner i främmande 
språk. Systern är även hon mycket aktiv inom idrott, och tränar flera av 
veckans kvällar. Saras yngre syster är sex år yngre. Hon går i förskola un-
der inledningen av fältarbetet, och i förskoleklass (eller 0:an) under avslut-
ningen av fältarbetet. Lillasysters förskola ligger i närheten av bostaden. 

Saras mor- och farföräldrar är födda under 1940-talet. Med undantag 
av Saras morfar kommer övriga från staden där Saras mamma och pappa 
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är födda eller från en mindre ort belägen nära den staden. Morföräldrarna 
har arbetat inom fångvård (en karriär från fångvaktare till personal-
direktör), och som barnskötare. Farföräldrarna har båda gått realskola och 
har även gått högre utbildning till lärare respektive civilekonom. Båda har 
arbetat inom sina utbildningsområden, och avslutar sina yrkesliv som rek-
tor respektive bankdirektör. 

Av mammans och pappans syskon bor ett i Storstad, ett i en av Sveriges 
storstäder och ett i den gemensamma födelsestaden. Samtliga syskon har 
universitetsutbildning, och två av dem är lärare medan en är försäljnings-
chef. Trots att släkten är lite utspridd har de täta kontakter och träffas 
ofta. I födelsestaden finns det en gemensam träffpunkt vid ett sommarställe 
som byggts ut allt eftersom släkten vuxit, och Saras familj brukar tillbringa 
flera sommarveckor där. 

Som situationen är för familjen, med en rad aktiviteter, har det privata 
umgänget med andra minskat något. De familjer som Saras familj brukar 
umgås med består alla av föräldrar med universitetsutbildning. För flera av 
dessa gäller att de arbetar med undervisning som lärare inom ungdoms-
skola eller universitet. 

4.3 Sammanfattning 
Alexander och Sara är båda barn i samma ålder, födda av föräldrar vilka i 
sin tur är födda i Sverige, och båda går i kommunal skola. Det finns alltså 
flera förenande omständigheter, men som framgår av beskrivningen ovan 
finns flera åtskiljande omständigheter. Två sådana som kort ska kommen-
teras är föräldrarnas utbildning och yrkesval, respektive området de bor i. 
Alexanders familj och nära släkt kännetecknas av ett relativt brokigt spekt-
rum av yrken, där de flesta yrken huvudsakligen lärs genom praktisk ut-
bildning. Det finns undantag, som att Alexanders mamma i vuxen ålder 
läser in högskoleexamen och att Alexanders morbror har en akademisk 
examen. Saras familj och nära släkt präglas istället av ett något mindre 
brokigt spektrum av yrken, och av att det är yrken där någon form av aka-
demisk utbildning krävs. När de gäller yrkesval domineras Alexanders 
familj och släkt av yrken där skrift och skriftbruk inte är själva huvud-
innehållet, även om skrift och skriftbruk förekommer i de yrkena (jämför 
med Karlsson 2006). Yrkesvalen inom Saras familj och släkt präglas av 
yrken där skrift och skriftbruk ofta är något centralt, och många gånger 
även själva huvudinnehållet. Både som lärare och forskare förutsätts ett 
tämligen omfattande skriftbruk, och i Saras fall blir det skriftbruket även 
påtagligt i hemmiljön eftersom pappan ofta gör arbetsuppgifter i bostaden. 

Även när det gäller boendemiljö framstår en tydlig skillnad mellan Alex-
ander och Sara. Alexanders boendemiljö präglas av variation inom flera 
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områden, medan Saras boendemiljö mer präglas av homogenitet. Där 
Alexander bor och går i skola är det stor variation vad det gäller föräldrars 
utbildning och även vad gäller blandningen av invånare med utländsk re-
spektive svensk bakgrund. Området har tillkommit under olika tids-
perioder och rymmer allt från egnahemsvillor till större hyreshus. För Saras 
del präglas motsvarande miljöer av mindre variation. Bostadsområdet är 
mer homogent, och det är en låg andel av invånarna som har utländsk 
bakgrund. 

Det var aldrig något primärt syfte att hitta fokusbarn med sådan tydlig 
variation inom alla de områden som nämnts ovan, men ändå säger den 
variationen oss något om att frågor om kulturell identitet, seder och vanor, 
har kopplingar långt utanför den enskilda individen. Sara växer upp i en 
kultur där vägen till ett yrke, såväl som själva yrkets innehåll, till en be-
tydande del präglas av ett tämligen omfattande bruk av texter (alltså 
skriftbruk). Alexander växer upp i en kultur där vägen till yrke, såväl som 
själva yrkets innehåll, istället präglas av en betydande del av övning i mer 
praktiska moment och av manuellt arbete. 



TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  109

 

5 Alexanders vardag 

I det här kapitlet om just Alexander besvaras i första hand frågan om vilka 
skrifthändelser Alexander deltar i. Till viss del besvaras även frågan om 
vad som blir möjligt för Alexander att göra genom skrifthändelserna. I 
kapitlet görs först en översiktlig presentation av en vecka (5.1), och där-
efter följer sedan en längre och mer detaljerad presentation av en dag 
(5.2).47 Både veckan och den enskilda dagen är analytiska konstruktioner, 
och är alltså ingen återgivning av en autentisk vecka eller av en autentisk 
dag (jfr. Einarsson 2000 och Skoog 2012). De olika aktiviteter som presen-
teras är dock autentiska och återgivna med fältanteckningar alternativt 
videosekvenser som underlag. I avsnittet med Alexanders vecka (5.1) är 
målet att översiktligt visa det Alexander huvudsakligen gör utanför skoltid, 
eftersom beskrivningen skulle bli relativt lång och bestå av flera upp-
repningar om skoltiden skulle presenteras på liknande sätt. I avsnittet med 
Alexanders dag (5.2) ingår dock det Alexander gör i skolan. Presentationen 
av den enskilda dagen (5.2) är skriven på ett sätt som förhoppningsvis ska 
göra det möjligt för läsaren att enkelt identifiera skrifthändelserna. Rent 
språkligt framgår det genom användandet av verbfraser som synliggör 
deltagarnas handlingar med de olika skriftprodukterna (se 2.6.1 för när-
mare definition). 

5.1 Alexanders vecka 
Alexanders dagliga morgonrutiner ser ungefär lika ut under dagarna, som 
att klä på sig och äta frukost. En av dagarna är mamma hemma, eftersom 
hon går en fortbildning och har ledigt från de ordinarie arbetsuppgifterna 
en dag i veckan för att istället studera, men oftast är det enbart Alexander 
som är i huset. Några av dagarna ser Alexander på TV under morgonen, 
vilket främst gäller den dag han har sovmorgon. Alexander har en katt som 
han både pratar med och ibland också kelar med under morgonen. Efter de 
olika morgonrutinerna i bostaden cyklar Alexander iväg till skolan.  

Starttiden i skolan är som regel klockan 08.10 och sluttiden som regel 
runt klockan 14.30. När Alexander kommer till skolan går han först till 
sitt skåp och lägger in jackan och väskan. Han tar fram det han behöver 
för nästa lektion. Beroende på hur mycket tid det sedan är fram till första 

                                            
47 I kapitlet är det den period av fältarbetet där Alexander går i årskurs sex som 
ligger till grund för beskrivningen, vilket motiveras av att det var under den peri-
oden som merparten av fältstudierna genomfördes. Som redan nämnts bytte Alex-
ander skolform till årskurs sex, vilket bland annat innebar att han inte längre hade 
ett speciellt hemklassrum, eller en klasslärare som undervisade i merparten av de 
teoretiska ämnena. 
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lektionen går han antingen till den centrala rasthallen eller direkt till första 
lektionen. Efter de flesta lektionerna går han till sitt skåp och lägger in det 
material han använt under lektionen och hämtar samtidigt material till 
nästa lektion. Han brukar också gå till den centrala rasthallen, där han 
ibland spelar bordtennis med andra i klassen, eller så sitter han till-
sammans med någon eller några kamrater och pratar.  

Vissa av ämnena i skolan återkommer näst intill dagligen, särskilt äm-
nena matematik och svenska. På onsdag morgon har klassen klassråd och 
vissa veckor en för skolan gemensam morgonsamling. Senare under ons-
dagen har samtliga av skolans elever och mentorer en gemensam lektions-
tid när de träffas i mindre mentorsgrupper (en lärare samt några elever från 
varje årskurs).  

Efter skolan cyklar Alexander hem och då ofta tillsammans med någon 
av skolkamraterna. Med undantag av den dag när mamma är hemma, tar 
Alexander varje dag in posten och sorterar den. Förutom de som bor på 
adressen (mamma och Alexander), har även en av Alexanders systrar sin 
post till samma adress. Alexander brukar ställa sin ryggsäck i hallen, och 
de dagar han har med sig någon läxa hem tar han upp den ur ryggsäcken. I 
bostaden brukar han lägga skolmaterialet på några olika ställen, som på 
skrivbordet eller sängen i sitt rum, på matbordet eller på ett lågt skåp 
bredvid matbordet. En dag har han även en kom ihåg-lapp med sig hem 
som han lägger på skrivbordet i sitt rum. På lappen har han skrivit en på-
minnelse om att göra klart en skoluppgift, en påminnelse om att det är 
morgonsamling i aulan på onsdag och en påminnelse om att han ska för-
bättra säkerheten på sitt facebook-konto.  

När Alexander träffar mamma efter att skoldagen slutat har de ett sam-
tal om vad som hänt under dagen, och om vad som ska hända senare. Som 
regel har de samtalet när mamma kommer hem på kvällen, men den dag 
mamma är hemma samtalar de när Alexander kommer hem från skolan. 
Vid de samtalen talas det om vad som hänt under dagen, vad som ska gö-
ras mer den här dagen, och vad som ske de närmsta dagarna. Samtalen 
präglas dock inte enbart av planering, utan lika ofta om att dela erfaren-
heter, känslor och tankar.  

Vanligtvis tillbringar Alexander eftermiddagarna ensam i bostaden fram 
till ungefär halv sju. Något Alexander gör varje dag, och även flera gånger 
om dagen, är att ägna sig åt sin katt. Förutom att släppa ut katten, ge den 
mat och vatten, så pratar han och kelar eller leker med katten. Katten up-
pehåller sig ofta i närheten av Alexander och finns med i både tv-soffan 
och inne i Alexanders rum. 

En av eftermiddagarna har klasskamraten Mikael följt med hem till 
Alexander efter skoldagens slut. Alexander och Mikael sitter vid Alex-
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anders dator och besöker bland annat hemsidor med digitala spel och med 
utrustning för sådana spel (som olika konsoler och boxar). De pekar mot 
olika föremål som visas, och talar om bland annat prestanda. Både Alex-
ander och Mikael använder i sitt tal flera av de engelska beteckningar som 
finns på hemsidorna. Därefter spelar Alexander och Mikael ett spel vid 
tv:n, i vilket de tillsammans ska bekämpa gerillasoldater.  

Även under de övriga eftermiddagarna i veckan spelar Alexander olika 
slags digitala spel. Huvudsakligen handlar det om spel i vilka Alexander 
deltar som aktör i form av en avatar vars handlingar Alexander styr. I ett 
av de spelen går Alexander in i en annan spelares värld (ett stort jordbruk), 
och erbjuder där sina tjänster genom att i ett chattfält (på engelska) fråga 
vad han ska göra för något. Han får en respons, och efter en kort replik-
växling hämtar Alexander den utrustning han blivit hänvisad till. Det van-
ligaste spelet är World of Warcraft, ett spel där han har skapat olika avata-
rer som han växlar mellan att spela med. I spelet gör Alexander olika upp-
drag, för att kunna förbättra sin avatars status i spelet (se en mer utförlig 
beskrivning i 5.2). Under veckan ser Alexander även några tv-serier som 
han regelbundet följer, och det är dels en humorserie, dels en serie med 
temat science-fiction.  

Två av dagarna under veckan tränar Alexander fotboll i ett lag där flera 
av hans klasskamrater är med. När mamma kommer hem på kvällarna 
brukar de ofta äta något tillsammans, men vissa dagar gör Alexander själv 
i ordning det han ska äta.  

När Alexander senare under kvällarna förbereder sig för att sova, tittar 
han ibland en kort stund i en tidning. En kväll tittar har i en tidning om 
datorer och spel och en annan kväll i en vetenskaplig populärtidskrift. 

5.2 Alexanders dag 
När Alexander kliver upp har mamma redan åkt till jobbet. Efter toalett-
bestyr ordnar han frukost. Under morgonen hinner han även se en del av 
en film på tv. Därefter tar Alexander sin ryggsäck och cyklar till skolan. 
Första lektionen är det idrott, och Alexander går direkt till idrottshallen 
när han kommer till skolan. Efter ombyte går Alexander och övriga elever 
in i idrottshallen där läraren redan befinner sig. Läraren står i mitten av 
salen med en pärm i händerna, och Alexander och flera av eleverna 
springer omkring i salen. Läraren uppmanar eleverna att samlas runt 
henne, och hon ropar upp elevernas namn för att kontrollera vilka av elev-
erna som är där. Läraren gör med en penna markeringar i en klasslista som 
finns i den uppslagna pärmen hon har i ena handen. I listan gör hon mar-
keringar som visar om respektive elev är närvarande eller frånvarande. 
Läraren stänger sedan pärmen och berättar om vad de ska göra under lekt-
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ionen. Efter den genomgången lägger läraren undan pärmen, och eleverna 
gör några olika uppvärmningsövningar. Därefter ägnas större delen av 
lektionen åt några lekar och tävlingar. Efter lektionen, och ombyte, går 
Alexander tillsammans med Martin och Mikael till korridoren där eleverna 
har sina skåp. Alexander lägger in ryggsäcken i skåpet och tar sedan ut en 
gul plastmapp märkt med SV/SO, boken Harry Potter och hemligheternas 
kammare samt en penna och ett suddgummi. Alexander går sedan tillsam-
mans med några andra ur klassen till rasthallen. I rasthallen sitter Alex-
ander och några kamrater och småpratar, medan de tittar på några som 
spelar bordtennis.  

Efter ungefär fem minuter i rasthallen går Alexander och övriga elever 
till salen för den kommande svensklektionen. Läraren Lisbet är redan i 
salen, och på tavlan har hon skrivit en lektionsplanering för de två följande 
lektionerna hon undervisar i, först en svensklektion och därpå en SO-
lektion. Planeringen för svensklektionen består av två punkter. Enligt den 
första punkten ska de under femton minuter läsa i sin bok (tystläsnings-
boken), och därefter enligt den andra punkten arbeta med en rätt-
stavningsuppgift. När Alexander kommer in i salen sätter han sig vid en 
plats i klassrummets främre del och har Martin som bänkgranne. Lisbet 
har först en kort introduktion av vad de ska göra, och pekar under intro-
duktionen mot den skrivna lektionsplaneringen på tavlan. Därefter öppnar 
Alexander boken Harry Potter och hemligheternas kammare (hans för 
tillfället aktuella tystläsningsbok). Några av eleverna har inte någon tyst-
läsningsbok med sig, utan går iväg för att hämta dem. Under lite drygt 
femton minuter har sedan Alexander med en del undantag blicken riktad 
mot boksidorna, och vid två tillfällen vänder han blad. Efter några minuter 
av tystläsningen kommer de elever som hämtat sina böcker tillbaka till 
klassrummet, varpå Alexander och andra elever följer de eleverna med 
blicken. Det förekommer under tystläsningen en del samtal mellan elever i 
klassen. Även Alexander samtalar svagt med Martin som sitter bredvid. 
Efter ytterligare några minuter uppstår en häftigare ordväxling mellan 
några elever, och Lisbet talar en längre stund med de eleverna för att den 
dispyten ska avslutas, och efter någon minut avslutas ordväxlingen och 
Lisbets samtal med eleverna. Under ordväxlingen tittar Alexander, och 
även andra elever, upp och följer de som deltar i ordväxlingen. När det 
förflutit drygt femton minuter sedan tystläsningen inleddes viskar Martin 
till Alexander att de redan läst så länge som de skulle. Alexander tittar upp 
mot väggklockan. Han vänder sedan blicken tillbaka mot boksidan, och 
efter en knapp halvminut stänger han boken.  

Alexander öppnar sedan plastmappen märkt med SV/SO, och tar fram 
ett antal hophäftade A4-kopior med rättstavningsuppgifter. Alexander har 
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redan börjat med uppgiften under en lektion veckan innan, och fortsätter 
nu där han slutade då. Under arbetet med dessa uppgifter riktar Alexander 
ofta frågor till Martin, och flera gånger diskuterar de vad som bör vara 
rätt. Uppgifterna består av att stava ord där vissa bokstäver utelämnats, att 
stava felstavade ord rätt och att skapa sammansatta ord av ett längre ut-
tryck (exempelvis att skapa cykellykta utifrån det på pappret skrivna ut-
trycket lykta på cykel). Vid de tillfällen det blir diskussion om stavning 
eller ordbildning är det oftast Martins förslag som Alexander skriver på 
pappret.  

Efter ungefär en halvtimmas arbete med rättstavningsuppgiften på-
minner läraren om att de som ännu inte är klara med sin filmpresentation 
ska se till att skriva klart och lämna in den. Alexander river av en pappers-
bit ur sitt kollegieblock och skriver en kom ihåg-lapp om att göra klart sin 
filmpresentation. Lappen stoppar han sedan i en byxficka.48 Läraren Lisbet 
säger att de ska avsluta, varpå Alexander lägger rättstavningspappren i 
plastmappen. Han lämnar sedan klassrummet tillsammans med övriga 
elever. Plastmappen och tystläsningsboken låter Alexander ligga kvar på 
bänken, eftersom nästa lektion (so-lektionen) är i samma sal. Han går till 
sitt skåp och hämtar sitt rastkort49 som han har liggande i en almanacka. 
Därefter går han tillsammans med Martin och flera andra elever till rast-
hallen. I rasthallen går Alexander till fritidsexpeditionen där han lämnar 
sitt rastkort som pant för att få låna ett bordtennisracket. Därefter spelar 
Alexander tillsammans med flera av klasskamraterna rundpingis vid ett av 
bordtennisborden. 

Efter knappt tio minuter går Alexander tillbaka expeditionen i rast-
hallen. Han lämnar in bordtennisracket och får tillbaka sitt rastkort. Han 
stoppar rastkortet i en ficka, medan han tillsammans med Martin går till-
baka till klassrummet för nästa lektion. På tavlan i klassrummet står det 
”Nyheter”, som lektionsplanering. Lisbet har även förberett för att se en 
nyhetssändning, så på tavlan visar projektorn en bild från svt.play och 
Rapportsändningar. Hon förklarar att de ska se en Rapportsändning från 
kvällen innan och startar det programmet. Efter ungefär tio minuter stop-
par hon programmet och börjar tala om innehållet i sändningen. Lisbet 
ställer flera frågor till eleverna och ber om elevernas åsikter och reaktioner 

                                            
48 Eleverna har fått välja en film att skriva en presentation av. Alexander har sedan 
tidigare bestämt vilken film han ska skriva om, men har inte börjat ännu. 
49 Rastkortet är ett litet inplastat papper med Alexanders namn samt benämning för 
den klass han går i. Med det kortet som pant har eleverna möjlighet att i fritids-
expeditionen låna utrustning för rastaktiviteter, som bordtennisrack, biljardkö eller 
olika sällskapsspel. 



114  TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften 

 

på innehållet i den nyhetssändning de sett. Efter det visar hon även en 
Rapport-sändning från den här skoldagens morgon. Hon stoppar den 
sändningen vid väderkartan, och de har ett kort samtal om var Östersund 
ligger. Östersund hade nämligen förekommit i båda Rapportsändningarna 
de tittat på (om parasiter i dricksvattnet).  

Därefter stänger Lisbet av projektorn och ber en elev att tända ljuset. 
Lisbet talar sedan om några av de teman som nyhetssändningarna berört. 
På tavlan skriver Lisbet en lista med fyra nivåer, där varje listnivå består av 
en sammanfattande mening eller en definition av ett ord som använts i 
samband med nyhetssändningen. Alexander börjar omgående att i sitt kol-
legieblock skriva av det Lisbet skriver på tavlan. När Lisbet skrivit det 
första temat frågar en elev om de ska skriva av det. Lisbet svarar att de ska 
skriva av det, och att de ska ha det i läxa till på torsdag.  

Vid flera tillfällen under genomgången av de olika temana från nyhets-
sändningarna vänder sig Lisbet med frågor till eleverna. Flera av eleverna 
svarar på frågorna, men det förekommer även att flera elever själva kom-
mer med nya frågor eller påståenden om nyheterna. Efter en stund säger 
Lisbet att eleverna ska sänka ljudvolymen. Hon uppmanar dem att dämpa 
sig och att inte avbryta varandra. Lisbet talar även med eleverna om vikten 
av arbetsro och om ordningen i klassrummet. Några elever fortsätter att 
tala med höga röster. Efter ett kort samtal med de eleverna säger Lisbet till 
dem att lämna lektionen, varpå eleverna går ut ur klassrummet. Lisbet 
fortsätter sedan med genomgången av teman från nyhetssändningarna. När 
Alexander skrivit klart river han ut pappret ur blocket, viker ihop det och 
lägger det i en av sina byxfickor. 

Strax efter att Alexander skrivit klart texten med läxan i SO, säger lära-
ren att de kan avsluta. Alexander går till sitt skåp och lägger in plast-
mappen och tystläsningsboken, och dessutom lägger han lappen med ny-
hetsläxan i sin ryggsäck. Därefter går han tillsammans med Martin och 
Mikael till matsalen för att äta lunch. Efter lunchen går de till sina skåp. 
Alexander tar ut en röd plastmapp märkt med MA/NO samt penna och 
suddgummi. Även Martin gör så, och de går tillsammans till rasthallen. 
Alexander lämnar återigen sitt rastkort i expeditionen som pant för att 
låna ett bordtennisrack. Därefter spelar han rundpingis med flera andra ur 
klassen. Efter en stund ropar läraren Stefan att klass 6B (den klass Alex-
ander går i) ska börja sin matematiklektion. Alexander och de andra som 
spelar rundpingis avslutar spelet. Alexander går till fritidsexpeditionen där 
han lämnar tillbaka bordtennisracket. Av personalen i expeditionen får han 
tillbaka sitt rastkort som han sedan stoppar i en byxficka. Därefter går han 
till klassrummet. Alexander och Martin sätter sig tillsammans vid en bänk. 
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Matematik- och NO-läraren Stefan berättar att de ska jobba vidare där 
de är i sina böcker. Alexander och Martin öppnar sina plastmappar och tar 
fram en lärobok i matematik och ett räknehäfte. De jämför sedan hur långt 
de kommit, och vilket tal de ska börja. Alexander skriver 36 i sitt räkne-
häfte och börjar med att räkna ut det talet. Efter en kort stund går Martin 
fram och hämtar ett Facit.50 Martin lägger Facit framför sig, varpå Alex-
ander drar det till sin bänk och snabbt tittar i det. Martin drar genast till-
baka Facit till sin bänk, medan Alexander skriver ett R vid lösningen för 
tal 36. Därefter fortsätter Alexander att räkna, och för varje uträknat tal 
drar han avgränsningslinjer med en linjal i räknehäftet. Han kontrollerar 
fortlöpande sina uträkningar med svaren i det Facit-häfte Martin hämtat. 
Vid några tillfällen viskar de kort till varandra, och Alexander frågar även 
hur Martin gjort vid en uträkning.  

Efter en stund har Alexander vänt blad i matematikboken och riktar 
blicken mot en faktaruta om multiplikation med decimaltal. Han räcker 
upp handen, varpå Stefan kommer till Alexander. Alexander pekar mot 
faktarutan och frågar hur man ska veta antalet decimaler. Stefan tittar på 
rutan, och pekar sedan mot en pratbubbla51 med en text om just det Alex-
ander frågade efter. Stefan frågar om Alexander läst det. Alexander svarar 
inte, men riktar blicken mot sidan med pratbubblan. Stefan frågar om 
Alexander läser det nu. Alexander svarar inte, utan har fortfarande blicken 
mot boksidan. När Alexander lyfter blicken från boksidan pekar Stefan 
mot ett tal i anslutning till faktarutan och frågar hur många decimaler det 
ska vara i svaret. Alexander svarar, och Stefan bekräftar att svaret är rätt. 
Därefter lämnar Stefan Alexander, och Alexander fortsätter att räkna.  

Under tiden Alexander arbetar med uppgifterna talar ibland han och 
Martin med varandra med låga viskande röster. Vid ytterligare något till-
fälle frågar Alexander Martin om hur Martin löst en uppgift. Alexander 
fortsätter också att löpande jämföra sina uträkningar med Facit, och vid 
några tillfällen raderar han och räknar om talet som är fel.  

Ungefär femtio minuter efter att lektionen startat säger Stefan att de ska 
plocka ihop. När de plockar ihop frågar Alexander Mikael hur långt Mi-
kael kommit i boken. Mikael svarar att han är på sidan 14, varpå Alex-
ander säger att han redan är klar med den sidan. Alexander tar sedan 

                                            
50 Facit är ett häfte med rätta lösningar till alla uppgifter i den matematikbok Alex-
ander använder. 
51 I matematikböckerna Matte Direkt Borgen finns det återkommande ett djur som 
talar om hur man ska göra. Informationen ges i form av en kort faktatext i en prat-
bubbla, och texten har en språklig form som liknar ett autentiskt yttrande från 
djuret (jämför med exempel 22).  
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plastmappen med matematikboken och räknehäftet och går till sitt skåp 
där han lägger in den. Därefter går Alexander och Martin till salen för 
nästa lektion vilket är en musiklektion. Musikläraren är redan i salen, och 
Alexander samt flera andra elever går in. Alexander sitter och pratar med 
några andra elever under några minuter. 

Musikläraren stänger dörren när det är tid att starta lektionen. På tavlan 
har läraren skrivit ackordsbeteckningar och gjort enkla skisser som visar 
fingersättning för ackorden på gitarr. Läraren börjar med att säga att de 
ska fortsätta med grupperna, och påminner dem om att komma ihåg att 
fylla i gruppspelslappen. Han säger att det är viktigt att skriva ner vilken 
låt man spelar, vem som spelar vilket instrument och vilket rum man är i. 
Just rummet är viktigt för att det ska bli en rättvis fördelning, eftersom alla 
rum inte har trumset. Han talar också om ackorden och ritar även skisser 
som visar fingersättning för elbas och för pianoklaviatur.  

Efter lärarens genomgång hämtar grupperna sina gruppspelslappar, ett 
papper med en lathund som visar fingersättning och ett papper med text 
och ackord till den låt gruppen valt att arbeta med. Alexander tar pappren 
till sin grupp med sig, och tillsammans med tre andra elever går han till ett 
mindre övningsrum med instrument. Alexander sätter sig vid elpianot, och 
ställer pappren på ett notställ framför sig. Ingen i gruppen har någon tidi-
gare erfarenhet av att spela, så de blir många omstarter på låten. Efter en 
stund kommer läraren in. Han frågar hur det går och skriver sedan ack-
ordsföljden på en mindre tavla i rummet. Läraren sjunger sedan texten och 
markerar samtidigt taktslagen mot tavlan med ackorden. De spelar till-
sammans med läraren några gånger, och därefter lämnar läraren rummet. 
Alexander och de tre andra eleverna fortsätter sedan på egen hand, men 
det är svårt att få musiken att hänga ihop, och det blir många avbrott, 
diskussioner och omstarter av låten de ska lära sig. Efter ytterligare en 
stund öppnar läraren dörren och säger att det är dags att plocka ihop och 
avsluta. Innan lektionen sedan slutar samlas alla i den stora musiksalen, 
och läraren har en kort genomgång av vad de arbetat med och hur de bör 
fortsätta för att utvecklas i sina grupper. Därefter säger läraren att de slu-
tar lektionen, och Alexander och övriga elever lämnar salen. 

Alexander går till sitt skåp och tar ut sin ryggsäck. Han kontrollerar att 
han har med rätt saker hem, varpå han tillsammans med Mikael cyklar 
hem. Alexander och Mikael kommer hem ungefär klockan 14.20. Innan 
Alexander går in hämtar han dagens post i brevlådan. På väg in tittar han 
snabbt igenom posten och läser namnen på adressaterna. Inne i huset läg-
ger han sedan posten i två högar på matbordet, en för post adresserad till 
en av hans systrar och en för reklam och post adresserad till mamma. Han 
släpper också ut katten, tar ur idrottskläderna ur ryggsäcken och hänger 
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upp handduken han haft med sig. Därefter går Alexander och Mikael in till 
Alexanders rum, och Alexander startar sin dator. 

Under ungefär trettio minuter sitter Alexander och Mikael vid datorn, 
och det är Alexander som sitter vid tangentbordet. Inledningsvis tittar 
Alexander snabbt igenom sin startsida med olika nyheter och dagens fråga 
(eller quiz som det heter på den startsida han har). Han loggar även in till 
sin mejl, ett chattforum och till ett konto där han har en spellista med olika 
låtar. Därefter väljer Alexander några låtar från sin spellista genom att med 
datormusen klicka vid titeln för den låt han vill lyssna på. Alexander och 
Mikael pratar sedan kort om vad de ska göra, och under tiden öppnar 
Alexander olika hemsidor. De stannar en längre stund vid en hemsida för 
spel, spelkonsoler och andra tillbehör. Mikael och Alexander pratar om att 
de skulle vilja ha en viss spelkonsol. Alexander öppnar en hemsida för 
försäljning av spel och spelprodukter, och skriver i ett på hemsidan mar-
kerat sökfält ”xbox360”. Han klickar sedan på en sökknapp, och en träff-
lista visas med alla objekt som i sitt varunamn rymmer det sökbegrepp 
Alexander skrev. Mikael och Alexander diskuterar sedan de olika träffar-
na, och öppnar även en del av dem genom att klicka på namnet i träff-
listan. De fortsätter att diskutera konsoler men även andra spelprodukter. I 
diskussionen talar de mest om kapacitet och egenskaper och kostnad.  

Alexander föreslår sedan att de ska spela ett spel ute vid tv:n, och Mi-
kael samtycker. Tillsammans går de sedan till vardagsrummet där Alex-
ander startar tv:n samt några boxar på en hylla under tv:n. Alexander frå-
gar Mikael om han vill ha en smörgås. Mikael nickar jakande, varpå de går 
till köket. De gör i ordning varsin smörgås och pratar under tiden om 
några olika spel. Efter att de ätit klart går de till tv:n. Alexander tar upp en 
konsol samt en fjärrkontroll och gör flera olika val som leder till att spelet 
Modern Warfare 2 (MW2) öppnas. Han ger även en spelkonsol till Mikael. 
Via olika menyer väljer Alexander uppdrag (eller banor som han kallar 
det) och utrustning genom att manövrera och klicka med knappar på spel-
konsolen. Alexander förklarar för Mikael hur han genom att klicka med 
hjälp av spelkonsolen gör olika val. Alexander föreslår även de val han 
tycker att Mikael ska göra. Spelet de spelar är ett krigsspel där Alexander 
och Mikael styr två soldater som strider tillsammans i en stadsmiljö. I spe-
let blir de ofta sårade eller dödade. De spelar samma spel under en knapp 
timma. Därefter frågar Alexander om de ska se på ett tv-program istället, 
och Mikael säger att det är okej. Alexander kopplar då över till en tv-
kanal, och de tittar sedan på en engelskspråkig action-film med svensk 
undertext.  

Telefonen ringer, och Alexander går för att svara. Det är en av hans 
systrar som frågar om det kommit någon post till henne (hon bor inte på 
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samma adress som Alexander, men har sin post till den adressen). Alex-
ander hämtar de två brev som kommit till henne och ställer sig vid en bänk 
i köket. Efter ett kort samtal öppnar han ett av breven. Han läser sedan 
högt några sekvenser av det som står skrivet på det A4-papper som låg i 
kuvertet. Det han läser är att hon har fått ett paket att hämta ut, och även 
var och mellan vilka tider hon kan hämta ut det. En kort stund senare av-
slutar de samtalet, och Alexander går tillbaka till tv-soffan och fortsätter 
att titta på filmen. När filmen är slut, vid halv fem-tiden, går Mikael hem. 

När Mikael går ut ur huset kommer Alexanders katt in, och Alexander 
pratar en kort stund med katten. Alexander ger även katten nytt vatten och 
lite mat. Därefter går Alexander till datorn i sitt rum. Genom att klicka på 
en ikon på skrivbordet öppnar han ett program som gör det möjligt att 
utforska rymden. Programmet använde hans NO-lärare vid en lektion i 
skolan om just rymden. I programmet söker Alexander efter några planeter 
och stjärnor, varvid det på skärmen ser ut som att det görs en resa genom 
rymden. Alexander klickar på några namn som leder till att en viss plats i 
rymden (planet eller stjärna) förstoras på skärmen, eller att han länkas till 
en sida med bilder och information. Efter en stund stänger han det pro-
grammet, varpå han startar datorspelet World of Warcraft (wow). Under 
tiden spelet laddas skriver han sina inloggningsuppgifter för att öppna sitt 
Skype-konto. Han tittar igenom en lista som visar vilka av hans kontakter 
som är uppkopplade på Skype, varpå han loggar ut från Skype (utan att ha 
kontaktat någon). När spelet laddats klart skriver han sina inloggnings-
uppgifter, och väljer en av sina avatarer. Han öppnar den värld avataren är 
i, och börjar med att gå omkring i en miljö. Nästan omgående går han till 
en figur i spelet som erbjuder honom att utföra ett uppdrag (fortsättnings-
vis benämnt quest). När Alexander förklarar spelet för mig, talar han om 
att han får olika quest, och att han sedan questar.52 Under spelet fullgör 
han flera quest, och efter varje avslutat quest får han belöningar. Vid ett 
sådant tillfälle får han ett meddelande på skärmen om att han nått en 
högre nivå, en ny Level53. Efter varje avslutat quest ökar avatarens meriter 
och tillgångar, vilket gör att Alexander vid vissa tillfällen väljer att för-
bättra avatarens vapen, annan utrustning eller egenskaper. När avataren 
uppnår vissa sådana högre nivåer får den även tillgång till nya världar. 

                                            
52 Uttrycket quest är väl etablerat inom det här spelet. Begreppet och dess an-
vändning, samt övriga begrepp inom spelet, förklaras utförligt i Linderot & Ben-
nerstedt (2007a:80). 
53 Avataren börjar på level 1, och levelar (avancerar) till nästa level genom att göra 
olika quest (uppdrag). Se Linderot & Bennerstedt (2007a:79). 
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Under tiden Alexander sitter och spelar kommer katten in i rummet och 
hoppar upp på bordet vid datorn. Alexander kelar och pratar en kort stund 
med katten som sedan lägger sig på fönsterbänken bredvid bordet med 
datorn. 

I spelet wow visas ofta olika slags fält eller rutor vilka innehåller skrift-
produkter. En del av skriftprodukterna kännetecknas av att de består av 
deklarativa satser som beskriver en bakgrund till det problem Alexanders 
avatar förhoppningsvis kan hjälpa till att lösa. En annan typ av skrift-
produkter kännetecknas av direktiva satser vilka både uppmanar till hand-
ling och ger instruktioner. Ytterligare en typ av skriftprodukter känne-
tecknas av att de utgörs av skriftrader som beskriver de belöningar ava-
taren har att välja mellan efter att ett quest blivit utfört. De skriftprodukter 
Alexander läser under spelet är i princip enbart de skriftprodukter som ger 
instruktioner och beskriver belöningarna, medan han endast undantagsvis 
läser de skriftprodukter som beskriver bakgrund och miljö. På det sättet 
spelar han sig sedan igenom flera quest, han levlar, och han utvecklar sina 
avatarer.  

Efter att han avslutat ett av flera quest pausar han spelet. Han går sedan 
till köket där han tar fram en pizzaförpackning ur frysen. Förpackningen 
lägger han på en bänk i köket varpå han läser från en ruta med instruktion 
för tillagning av pizzan. Han ställer in den ugnstemperatur som anges i 
instruktionen och lägger in pizzan i ugnen. Därefter går han tillbaka till sitt 
rum. Inne i rummet ställer han in mobiltelefonens tidur på tio minuter. 
Han vänder sig mot datorskärmen och inspekterar sin avatars utrustning 
och egenskaper. Han säljer en del av det avataren har samlat på sig och 
undersöker även möjligheter att förbättra sin avatars utrustning. Tiduret 
ringer, varpå Alexander pausar spelet och går till köket. Han tar ut pizzan 
och sätter sig för att äta. Under tiden han äter tittar han en kort stund i en 
reklamtidning som kommit med dagens post. När han ätit klart och plock-
at undan efter sig går han tillbaka till sitt rum där han återupptar spelet 
wow. Katten kommer fram till Alexander och lägger sig nu delvis över 
tangentbordet medan Alexander använder det. Alexander flyttar lite på 
katten och fortsätter sedan att spela. Han genomför nya quest av olika 
karaktär. Hans avatar får belöningar och avancerar inom spelet genom att 
levla. 

Klockan 18.00 får Alexander ett sms. Han tittar på telefonskärmen. 
Sms:et är från mamma, som skriver att hon kommer hem halv sju och att 
hon sedan åker till gymmet klockan sju. Alexander skriver ”ok” som svar 
varpå han skickar svaret till mamma. Efter ytterligare en stund kommer 
mamma hem. Alexander pausar spelet. Han går till hallen där mamma 
befinner sig, och de pratar en stund om vad som hänt under dagen och om 
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de läxor Alexander eventuellt har. Alexander säger att engelskläxan är 
klar, och att han gör spanskläxan i kväll eller i morgon. Han berättar 
också att Mikael varit med honom under eftermiddagen. Mamma går till 
köket med en matkasse hon har med sig hem och säger till Alexander att 
han ska ringa sin pappa för att höra om pappa kan följa med Alexander till 
tandläkaren följande dag. Mamma har precis lagt fram en lapp med kal-
lelse till tandläkaren, och lappen ligger på en liten bänk i köket med telefo-
nen i närheten. Alexander tar upp telefonen och ringer sin pappa. Pappa 
svarar, och Alexander frågar honom om han kan följa med till tand-
läkaren. Pappa frågar om tid och om det är på samma ställe som tidigare, 
varpå Alexander vänder sig med de frågorna till mamma, som plockar upp 
mat ur en matkasse. Mamma svarar att det står på lappen och pekar mot 
den. Efter ett kortare samtal där alla tre är engagerade, avslutas samtalet 
med att pappa och Alexander bestämmer en tid när pappa ska hämta 
Alexander vid skolan. Efter samtalet säger mamma till Alexander att ta 
vara på lappen med kallelsen så den inte kommer bort, varpå Alexander 
stoppar lappen i sin ryggsäck som står i hallen. Alexander tar även upp 
pappret med SO-läxan han skrev i skolan. 

Mamma gör i ordning det hon ska ha med till gymmet, och under tiden 
småpratar hon och Alexander med varandra. Därefter går mamma iväg till 
gymmet, varpå Alexander går till sitt rum. Han lägger pappret med SO-
läxan på skrivbordet vid datorn, och tittar en kort stund på pappret. Där-
efter startar Alexander ett spel på datorn som handlar om att bygga en 
krigsmakt. För att komma in i spelet skriver Alexander sitt användarnamn 
och lösenord i två separata fält på skärmen. I ett fält till vänster på skär-
men finns en lista som visar vilka av hans vänner som för tillfället är inne i 
spelet. Alexander tittar på listan. Han öppnar efter några minuter pro-
grammet Skype, skriver sitt användarnamn och lösenord för sitt Skype-
konto och kontaktar en kamrat som han ser är inne i samma spel som han 
är. Alexander sätter på sig hörlurar. Därefter pratar han och kamraten med 
varandra om olika strategier och om val de måste göra. När de spelar 
kombinerar de spelandet genom att via tangentbord och mus styra hand-
lingarna inne i spelet, och genom att Alexander och kamraten samtalar och 
förhandlar om hur de ska handla i spelet. Vid några situationer är de inte 
helt överens, men efter en kort förhandling enas de om hur de ska agera. 

Efter att ha spelat knappt en timma avslutar de sitt spel. Alexander tar 
av hörlurarna och avslutar spelet genom att med datormusen klicka på en 
knapp på skärmen där det står Log Out.  

Alexander reser sig och går till toaletten. Efter en kort stund kommer 
han tillbaka. Han tar upp pappret med SO-läxan och läser halvhögt för sig 
själv igenom det han skrivit och försöker memorera det. Därefter lägger 
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han ifrån sig pappret igen och tar upp en lärobok i spanska. Han frågar 
mig om jag kan förhöra honom på spanska, men jag svarar att eftersom jag 
inte kan någon spanska är det nog bättre om Alexanders mamma gör det. 
Alexander lägger tillbaka spanskboken igen och säger att han inte kan läsa 
alla orden själv, utan någon måste förhöra honom. Därefter sätter han sig 
en stund vid datorn. Han skriver användarnamn och lösen för att öppna 
spelet wow. Därefter går igenom sina avatarers status och egenskaper och 
”kollar runt” på lite annat i wow. 

Alexander lämnar sedan datorn och går till tv:n för att se på en svensk 
programserie som han brukar följa: ”99 saker man måste göra innan man 
dör”.54 Under tiden han tittar på programmet kommer mamma tillbaka 
från gymmet. När Alexander tittat klart på programmet går han till 
mamma som sorterar och plockar med tvätt. Han och mamma småpratar 
om tvätten och om morgondagen. Efter att mamma är klar med tvätten 
sätter sig hon och Alexander en kort stund vid matbordet där mamma 
tittar igenom dagens post, och de fortsätter att samtala. De planerar bland 
annat den kommande helgen då de ska besöka Alexanders mormor. 

Alexander går sedan till sitt rum och fortsätter att spela spelet wow un-
der en stund. Sedan påminner mamma om att det är dags att gå och lägga 
sig. Efter ytterligare en stunds spelande, och en påminnelse från mamma, 
stänger Alexander av datorn. Han går och gör sig i ordning för att sova. 
Innan han somnar bläddrar han några minuter i senaste numret av en tid-
ning med dataspel som han prenumererar på. Tidningen består av såväl 
flera bilder ur spel som kortare beskrivningar och recensioner av spel. Efter 
en kort stund lägger han undan tidningen, varpå han så småningom som-
nar. 

5.3 Alexanders aktiviteter och skrifthändelser 
I beskrivningen av Alexanders dag förekommer skrifthändelser som i prin-
cip helt överlappar aktiviteten, medan andra skrifthändelser istället är en 
av flera andra handlingar som tillsammans konstituerar aktiviteten. Några 
exempel där aktivitet och skrifthändelse i princip överlappar är när Alex-
ander svarar på sin systers fråga om post, när han och Martin i skolan 
arbetar med rättstavningsövningar och när Alexander tillsammans med 
mamma och pappa planerar ett tandläkarbesök.  

Några exempel på en aktivitet där skrifthändelser utgör en av flera delar 
av en aktivitet är när Alexander utför olika uppdrag i spel. Skrift-
händelserna kan här sägas rama in det som är själva huvudhandlingen, 

                                            
54 En programserie med Erik och Mackan som sändes på tv6. 
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nämligen att manövrera en avatar, eller bygga ett imperium, i en fiktiv 
värld. Genom skrifthändelser får Alexander tillträde till det aktuella spelet 
(genom användarnamn och lösenord), och får vetskap om vilka uppdrag 
han kan välja att utföra. Genom skrifthändelser gör han val av utrustning 
och stridssätt inför utförandet av uppdragen, han interagerar med andra 
spelare, och han förbättrar sin avatars status genom att ”köpa” olika pro-
dukter eller egenskaper.  

En dominerande sysselsättning under Alexanders fritid är hans spelande 
av olika datorbaserade spel, och därmed blir även skrifthändelser under 
spelandet de skrifthändelser som präglar en stor del av skriftbruket i hem-
met. Skrifthändelserna under spelandet kännetecknas av att Alexander 
oftast läser det som är instruerande. Däremot läser han vanligtvis inte så-
dant som är beskrivande och berättande. De skriftprodukter som före-
kommer är nästan alltid skrivna på engelska. Alexander gör alltså flera av 
sina val efter att först ha läst engelsk skrift. 

Alexander använder gärna samtal som primär resurs när ett problem ska 
lösas, om en fråga ska besvaras, eller när en läxa ska göras och förhöras. 
Under matematiklektionen i skolan framkommer det när Alexander frågar 
läraren om hur han ska multiplicera med decimaltal. Lärarens respons är 
att fråga om Alexander läst en kort förklarande text i boken. Läraren ger 
inte lösningen muntligt, utan förväntar sig att Alexander ska läsa sig till 
lösningen. I den aktuella aktiviteten gör läraren alltså skrift till den rätta 
modaliteten för att lösa problemet, och inte tal.55 Ett annat exempel är den 
ovan nämnda planeringen av tandläkarbesöket. Vid den planeringen har 
Alexander kallelsen till tandläkaren liggande framför sig, men säger att han 
inte hittar information om tid eller plats. Det är istället mamma som pekar 
på lappen och säger vad som står på den. Alexander verkar även här se tal 
som en primär modalitet för problemlösning. När han däremot via telefon 
tidigare under dagen besvarat sin systers fråga om huruvida ett paket 
kommit, så använder Alexander skrift (brevet med information om att ett 
paket kommit, var det kan hämtas och även mellan vilka tider) som den 
enda modaliteten för att få vetskap om vad han ska säga till sin syster.  

De flesta av Alexanders skrifthändelser är inte primärt initierade av ho-
nom själv. Exempel är att göra räkneuppgifter under matematiklektioner, 
göra en rättstavningsövning, läsa tyst ur tystläsningsboken, planera tand-
läkarbesöket och att svara på systers fråga om posten. Det förekommer 
även skrifthändelser som i en mening kan beskrivas som initierade av 
Alexander, men som snarare ska förstås som en följd av att Alexander valt 

                                            
55 Det var dock inte ovanligt att Alexanders matematiklärare vid andra aktiviteter 
uppmanade till samtal, och alltså samtal, för att lösa matematiska problem. 
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att göra något speciellt. En sådan skrifthändelse är då Alexander läser in-
struktionen på pizzaförpackningen för att kunna värma (och senare även 
äta) pizzan. Dessutom bör ett flertal av skrifthändelserna under dator-
spelandet beskrivas som sådana. Alexander har i det senare fallet inte pri-
märt valt just skrifthändelserna, utan han var valt att genomföra uppdrag 
och avancera inom olika spel. Skrifthändelserna är däremot nödvändiga 
för att kunna göra just det Alexander vill, varför de i viss utsträckning kan 
ses som initierade av Alexander. Utan de skrifthändelserna skulle inte spe-
landet vara möjligt. Inom skolan finns ett liknande exempel när Alexander 
visar och lämnar sitt rastkort som pant för att kunna spela bordtennis med 
sina klasskamrater. 

  





TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  125

 

6 Saras vardag 
I föregående kapitel mötte vi Alexanders vardag. I det här kapitlet möter vi 
Saras vardag. De båda kapitlen är skrivna och disponerade på ett likartat 
sätt, varför det inledande textstycket i kapitel fem fungerar som introduk-
tion även till detta kapitel om Sara.  

6.1 Saras vecka 
Saras dagliga morgonrutiner ser precis som för Alexander ungefär lika ut 
under dagarna, som att klä på sig och äta frukost. På morgonen före-
kommer ofta samtal med andra i familjen. De dagar Saras mamma arbetar 
i skolan (måndag–onsdag), har hon inte åkt iväg innan Sara kliver upp, och 
de dagar hon arbetar i bostaden (torsdag och fredag) är hon hemma. Saras 
syskon är också hemma under morgonrutinerna, i alla fall under delar av 
dem. Även Saras pappa är ofta hemma på morgonen. Efter de olika 
mogonrutinerna i bostaden, cyklar Sara iväg till skolan.  

Starttiden i skolan är som regel klockan 08.10 och sluttiden som regel 
runt klockan 14.30. Sara går i en F–6-skola, och hennes klass har ett hem-
klassrum där de har de flesta av veckans lektioner och en klasslärare som 
ansvarar för de flesta lektionerna under skolveckan. I Saras hemklassrum 
har Sara en personlig bänk på vilken hon fäst en skylt med sitt namn. I ett 
förvaringsutrymme under bänklocket förvarar Sara allt skolmaterial hon 
har (förutom idrottskläder och sådant hon tillverkar i slöjden). Alla skol-
dagar, utom en, inleds med att klassen tillsammans med klassläraren har en 
genomgång av vad som ska ske just den dagen. Under rasterna då samtliga 
elever är utomhus är Sara som regel tillsammans med några av tjejerna i 
klassen. Ofta spelar de ett bollspel tillsammans, men det är även vanligt att 
de står de i en grupp och pratar med varandra. 

Efter att skoldagen slutat cyklar Sara hem och har oftast sällskap av 
några av skolkamraterna. Som regel är det någon förälder hemma när Sara 
kommer hem, eller så kommer en förälder hem inom någon timma. Någon 
dag är Saras äldre syster hemma när Sara kommer, och ofta är även lilla-
syster hemma. När Sara efter skoldagens slut träffar någon av föräldrarna 
har de ett samtal om vad som hänt under dagen och om vad som ska 
hända senare. Under de samtalen är Saras näst intill dagligen åter-
kommande idrottsaktiviteter ett vanligt tema, genom samtal om tider och 
när olika aktiviteter (som att äta mat, göra läxor eller skjutsa till träningar 
och matcher) bör göras. Samtalen präglas dock inte enbart av planering, 
utan också av att dela erfarenheter, känslor och tankar. 

En av dagarna när Sara kommer hem är enbart pappa hemma. Pappa 
arbetar den här dagen från bostaden och sitter, när Sara kommer hem, vid 
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datorn i stora sovrummet och arbetar med planering av en konferens. Sara 
går till honom och pratar om vad som hänt och vad som ska hända den 
här dagen. Under samtalet växlar pappa mellan samtalet med Sara och 
med att läsa och skriva för att förbereda konferensen. 

När Sara kommer hem från skolan ställer hon ryggsäcken i hallen, och 
ofta tar hon ur den med sig en läxa eller något annat skolmaterial in till sitt 
rum. På vägen genom köket stannar hon till och tittar på tidningar, reklam 
eller eventuell post som ligger på köksbordet eller på ett lågt skåp längs en 
av köksväggarna. En av dagarna ligger det en uppslagen receptbok på den 
stora köksbänken, och Sara stannar till framför boken och tittar under 
några sekunder mot uppslaget. Mamma förbereder för att baka, och därför 
ligger boken på bänken. En dag ligger det ett inbjudningskort till ett kalas 
på det låga skåpet i köket, och Sara vänder på kortet och tittar mot en 
skriven inbjudan. Det är Saras lillasyster som bjuds till ett kalas hos en av 
sina kamrater.  

Väl inne på sitt rum lägger Sara från sig skolmaterialet och plockar se-
dan undan en del kläder, och lägger kuddar samt andra föremål på sina 
rätta platser. Sara kastar en hastig blick mot sin Att göra-lista som ligger 
på skrivbordet i rummet. 

Varje eftermiddag ägnar sig Sara en kort stund åt sin hamster och att 
förbereda kvällens eventuella träning genom att packa träningsväskan. De 
flesta dagarna gör Sara även skolarbete under eftermiddagen, antingen 
genom att göra läxor eller genom att göra annat skolarbete (som att skriva 
faktatexter). Några av dagarna gör Sara och lillasyster något tillsammans, 
och oftast är det lillasyster som tar initiativ till det. En dag spelar de ett 
memoryspel tillsammans, och en av dagarna övertalar lillasyster Sara att 
läsa högt ur lillasysters bok från en längre familjevistelse utomlands.  

Sara brukar också halvligga i sängen, eller i tv-soffan, nästan varje ef-
termiddag. Vid de tillfällena tittar hon på tv eller spelar digitala spel. Spe-
len är tävlingsspel (som att spela golf, eller fånga figurer) eller spel i vilka 
Sara förvaltar och utvecklar en affär eller någon annan typ av verksamhet. 

Vissa av dagarna har Sara sina idrottsträningar under sen eftermiddags-
tid, och vissa dagar under kvällstid. Utöver Saras träningar har även stora-
syster träning under flera av veckans dagar. Det innebär att det är mycket 
rörelser under sen eftermiddags- och kvällstid i bostaden, och vissa dagar 
äter familjemedlemmarna middag vid olika tider. 

Innan Sara somnar tittar hon på tv, och det gör hon fram tills hon som-
nar. Därefter kommer någon förälder in och stänger av tv:n. 
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6.2 Saras dag 
När Sara kliver upp på morgonen är det redan flera i familjen som är igång 
i huset. Efter toalettbestyr är det dags för frukost, och även andra ur famil-
jen äter frukost ungefär samtidigt. Det förekommer flera samtal under 
morgonen, och olika familjemedlemmar förbereder sig för att lämna hem-
met. Strax innan Sara tar sin ryggsäck och cyklar till skolan har redan sto-
rasyster cyklat till sin skola, och även pappa har åkt till sin arbetsplats vid 
universitetet.  

Sara kommer till skolan 7–8 minuter innan första lektionen. Efter att ha 
hängt av sig ytterkläder och ryggsäck i kapprummet går Sara till grupp-
rummet där hon sitter och småpratar tillsammans med Stina, Nora och 
Agnes. Efter några minuter kommer klassläraren Stellan och hänger av sig 
sina ytterkläder i grupprummet. Han hälsar på tjejerna i rummet, och där-
efter går Stellan och tjejerna till klassrummet. Sara och Nora som den här 
veckan är bänkgrannar sätter sig bredvid varandra. 

Stellan börjar med att skriva dagens schema på tavlan (Stellan benämner 
schemat ”dagen”). En elev (inte Sara) lämnar in en försenad matematik-
läxa, och Stellan stryker ut elevens initialer från tavlans minneslista för de 
som ännu inte lämnat in läxan. Efter att Stellan skrivit klart schemat pekar 
han mot det och gör en muntlig genomgång av skoldagen (han säger till 
eleverna att han går igenom ”dagen”). 

Efter genomgången går en mindre grupp av eleverna till ett angränsande 
klassrum tillsammans med läraren Birgitta, som kommit in under Stellans 
genomgång av skoldagen. Sara och Nora sitter kvar i det ordinarie klass-
rummet. När den mindre gruppen elever gått iväg med Birgitta, säger Stel-
lan ”varsågod att ta upp matten”, varpå Sara och övriga elever i klass-
rummet öppnar sina bänkar och tar fram matematikböckerna. Stellan sä-
ger att innan de börjar vill han att de slår upp en tom sida i räknehäftet, 
varpå han skriver några räkneuppgifter på tavlan. Han säger att de två och 
två ska diskutera hur de gör med nollor och decimaltecken vid multiplika-
tion av decimaltal. Sara och Nora diskuterar. Sara slår upp en sida i mate-
matikboken om just decimaltecken för att vara säker på hur det var med 
decimaltecken. Efter en kort stund frågar Stellan hur de resonerat. Flera av 
eleverna kommer med svar, påståenden eller ställer nya frågor. Det hela 
utvecklas till ett kortare samtal om just multiplikation med decimaltal, och 
om hur man kan respektive bör tänka. Även Sara och Nora deltar i det 
samtalet.  

Efter samtalet om nollor och decimaltecken säger Stellan ”varsågod att 
börja jobba i boken”, varpå Sara och övriga elever öppnar räknehäfte samt 
matematikbok där de slutade vid förra matematiklektionen. Sara och Nora 
ska börja på samma uppgift i boken. Fortlöpande under lektionen diskute-
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rar de sina olika lösningar av uppgifterna med varandra. Vid en uppgift 
har Sara och Nora ett längre samtal om hur de ska räkna ut svaret. Upp-
giften är en lite svårare uppgift (markerad med en gul stjärna) där de ska 
svara med ungefärligt värde för hur många kilo ris man får för 100 kronor 
om kilopriset är 19 kronor och 50 öre. Nora förklarar hur hon tänker, och 
Sara förklarar hur hon tänker. De värderar varandras lösningsförslag. Sara 
förstår inte riktigt hur Nora tänker. Sara skriver i sitt räknehäfte en list-
uppställning med talet 20 på fem under varandra ordnade rader. Sara säger 
att 20 kronor är ungefär 19 kronor och femtio öre. För varje nivå i listan 
där hon skriver 20 adderar hon samman tills summan blir 100. Hon har då 
skrivit talet 20 fem gånger, och alltså blir svaret ungefär 5 kilo. Efter det 
säger Nora att det måste ju vara rätt. Sara och Nora skriver sedan i sina 
respektive räknehäften det svar Sara räknade fram.  

De ska sedan börja ett nytt område i matematikboken där de ska multi-
plicera decimaltal, men Nora säger att hon ska kontrollera med facit innan 
hon börjar med det nya. Nora hämtar ett Facit-häfte från ett fack vid vita 
tavlan.56 Sedan tittar Sara och Nora i samma Facit och kommenterar upp-
gifterna de rättar. Alla uppgifter är rätt uträknade enligt Facit. Vid varje 
sådan uppgift skriver de ett stort R i räknehäftet. Nora lämnar sedan fram 
Facit-häftet, varpå de börjar med det nya området när Nora kommit till-
baka till bänken. 

Efter att de räknat några uppgifter i det nya området säger Sara att hon 
inte förstår en uppgift. Nora förstår den inte heller riktigt. Efter ett kort 
samtal säger Sara ”vänta”. Hon bläddrar tillbaka till en tidigare faktaruta i 
matematikboken som hon tittar på en stund. Därefter säger hon att hon 
vet. Hon förklarar för Nora och pekar samtidigt i Noras matematikbok på 
de olika talen i uppgiften för att visa och förklara hur uppgiften ska lösas. 
De skriver lösningen på den uppgiften. Därefter fortsätter de med nästa 
uppgift. 

Efter en stund säger Stellan att det är slut. Han säger att de som ska ha 
musik får gå iväg medan de som ska ha Pilen57 med Pernilla (som precis 
innan kommit in i klassrummet) ska stanna kvar. Sara är med i den grupp 
som ska stanna kvar för att arbeta med Pilen. Sara och Nora lägger ner 
sina matematikböcker och räknehäften i bänkarna. Nora frågar med vis-
kande röst Sara vad förkortningen TL betyder i spelet Wordfeud. Sara 
skriver TL på sitt bänklock, och nedanför det skriver hon Triple letter. 

                                            
56 Facit-häftet är samma typ av häfte som Alexander och Martin använder (se 5.2). 
57 Pilen är namnet på ett material där eleverna arbetar med svenska språkets olika 
delar. Materialet är ett läromedel som ges ut av Alfamax AB. Se 
<http://www.alfamax.se/pilen.php> för mer information (2013-04-26). 
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Samtidigt som hon skriver säger hon att man får bokstavspoängen för bok-
staven som man lade på rutan med TL multiplicerad med tre. Hon fort-
sätter med att skriva TW och DW på bänklocket och förklarar att det är 
triple word respektive double word, alltså ordpoängen multiplicerad med 
tre respektive med två. Nora säger att det är bra och att hon nu förstår.  

Läraren Pernilla säger högt att de startar med Pilen nu. Hon säger också 
att det finns flera datorer tillgängliga den här lektionen så att de som ska 
göra övningar vid datorerna kan göra det. Sara suddar snabbt ut det hon 
nyss skrivit på bänken. Därefter hämtar hon ur en hurts en blå plastmapp 
märkt med sitt namn. Hon tar ur mappen fram ett A4-papper som är ett 
protokoll där övningar i ett av arbetsområdena i Pilen finns angivna. Under 
en kort stund tittar Sara på det. Sara hämtar sedan ur en pärm med öv-
ningsmaterial ett A4-papper med rubriken Hård eller mjuk. Sara tittar på 
pappret, på vilket det finns ett flertal ord där det ska markeras om vo-
kalerna är hårda eller mjuka. Pernilla kommer fram till Sara. Hon frågar 
om Sara vet varför vokalerna kallas hårda och mjuka. Sara svarar jakande, 
varpå Pernilla förklarar och därefter frågar om det är så Sara förstått det. 
Sara svarar återigen jakande, varpå Pernilla bekräftar att det är bra. Där-
efter går Pernilla vidare till en annan elev. Sara markerar på arbetsbladet 
genom att ringa in och skriva M eller H vid de olika vokalerna i listan med 
ord. Efter att hon är klar med arbetsbladet gör hon en markering i proto-
kollet för det arbetsområdet genom att fylla i en liten ring vid övningens 
namn. Sara hämtar sedan ett A4-papper med ett korsord ur pärmen med 
arbetsblad. Hon tittar på korsordet. Hon börjar med att lösa korsordet, i 
vilket de ord Sara skriver har det gemensamt att de börjar med /j/, men 
med något olika stavning av det ljudet (som jorden och genar). 

Efter en stund är en dator ledig, och Sara tar med sig två protokoll från 
sin mapp och går till datorn. Pernilla visar Sara hur hon ska komma åt de 
tester hon ska göra, och därefter börjar Sara med testerna. Hon gör flera 
olika typer av stavningstester där en röst uttalar ett ord som Sara sedan ska 
stava. Testerna är indelade i tjugo ord per omgång och testar stavnings-
förmåga av till exempel ord med /j/. Efter varje avslutat moment gör Sara 
en markering i de protokoll hon har tagit med sig. Efter en stund kommer 
Pernilla och frågar hur det går, och hon tittar på Saras resultat. Pernilla 
säger att det är bra och att Sara har koll på det där med stavning. Därefter 
säger hon att de ska avsluta, varpå Sara avslutar programmet genom att 
klicka på Avlsuta. Sara tar sedan protokollen med sig till sin bänk där hon 
lägger dem i mappen märkt med Saras namn.  

Under rasten spelar Sara tillsammans med några av tjejerna i klassen ett 
bollspel på skolgården. Efter nästan tio minuters spelande går Sara och de 
övriga eleverna tillbaka in till klassrummet.  
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Efter att alla elever kommit in, inleder Pernilla en engelsklektion med att 
läsa högt ur boken Secret Friends. Efter fem minuters högläsning talar Per-
nilla med eleverna om innehållet i det hon läste. Några elever deltar i sam-
talet, men huvudsakligen är det Pernilla som talar om innehållet. Sara föl-
jer med blicken de som talar, men deltar inte själv i samtalet. 

Därefter säger Pernilla att den stora gruppen först ska ha glosförhör och 
sedan ska jobba med sin Review (en skrivuppgift om filmen Titanic), me-
dan den lilla gruppen ska få andra uppgifter. Till den stora gruppen delar 
Pernilla ut ett A4-papper med glosförhör. Förhöret går ut på att skriva det 
engelska ordet eller uttrycket för ett fetmarkerat uttryck i en svensk me-
ning. På pappret finns en lista med flera sådana meningar. När Sara får 
pappret skriver hon först sitt namn överst till höger. Efter det skriver hon 
sedan de engelska ord eller uttryck som efterfrågas. När hon är klar samlar 
Pernilla in pappret.  

I en flernivålista på tavlan har Pernilla nu skrivit lektionsplaneringen för 
återstoden av lektionen. Hon berättar vad eleverna ska göra under resten 
av lektionen, och samtidigt som hon gör det pekar hon mot de olika mo-
menten (ett per listnivå) på tavlan. I ena handen håller hon upp ett papper 
med en uppgift som eleverna redan tidigare börjat med (att skriva en Re-
view). Hon säger att de ska skriva färdigt sin Review om filmen Titanic. 
Sedan håller hon upp Workbook och visar de två sidor som är angivna i 
listan på tavlan. Hon pekar med ena handen mot boksidorna och säger 
samtidigt att de ska arbeta med övningarna på de sidorna. Om de hinner 
ska de två och två läsa en dialog ur Textbook. Sara har redan börjat skriva 
på sin Review, vilket är ett A4-papper med rubriker där eleverna ska skriva 
om bland annat handling, huvudkaraktärer och vad de själva tyckte om 
filmen. Allt på pappret är skrivet på engelska. Sara sitter en stund och tittar 
mot sitt papper. Hon tar sedan med sig pappret fram till Pernilla. Sara 
frågar Pernilla vad hon ska skriva mer. Pernilla pratar en kort stund med 
Sara. Sara går därefter tillbaka till sin plats. Efter att hon satt sig ner börjar 
hon skriva. Annso kommer fram till Sara och frågar om de kan läsa den 
sista uppgiften ihop. Sara svarar att de kan göra den om en stund eftersom 
Sara inte är klar ännu. Sara skriver nu i ett högre tempo klart det sista på 
sin Review. Därefter lämnar hon den till Pernilla. Ur bänken tar Sara upp 
engelskböckerna Workbook samt Textbook. Därefter bläddrar hon i 
Workbook fram till de på tavlan angivna sidorna, och gör korsordet på en 
av de sidor som finns angiven i lektionsplaneringen på tavlan (de övriga 
uppgifterna på de båda sidorna hade hon redan gjort). Hon skriver några 
ord i korsordet. Sedan öppnar hon en sida i Textbook med samma rubrik 
och tema som övningarna i Workbook. Sara tittar mot den gloslista som 
finns i Textbook, och därefter skriver hon i korsordet motsvarande ord 
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som finns i gloslistan. När Sara nästan är klar med korsordet säger Pernilla 
att det är dags att avsluta, varpå Sara i ett högre tempo skriver de sista 
orden i korsordet. När det är klart lägger Sara ner engelskböckerna i sin 
bänk.  

Under slutet av engelsklektionen har Stellan kommit in i klassrummet. 
Efter att Pernilla avslutat engelsklektionen säger Stellan att de ska jobba på 
med stormaktstiden. Han säger också att de slutar det arbetet tidigare idag, 
för han har lite att informera om.  

Stellan säger sedan varsågod att börja. Sara går till kapprummet där hon 
ur sin ryggsäck hämtar en plastmapp med materialet till stormaktstiden 
(hon hade haft det med sig hem för att jobba med det hemma). Även 
Annso hämtar sitt material i kapprummet. På väg tillbaka till klassrummet 
jämför Sara och Annso vad de valt att skriva för fakta om Gustav II Adolf. 
Efter det tittar hon på sitt arbetsschema för stormaktstiden. Hon går och 
hämtar några arbetsblad ur en pärm som ligger på ett bord vid tavlan. När 
hon sitter i sin bänk och söker i historieboken efter svaret på första frågan 
kommer Agnes fram och säger att hon inte hittar svaret. De frågar Stellan, 
som säger att de ska använda annat än bara historieboken. Agnes och Sara 
pratar en kort stund, och går sedan till en ledig dator. Agnes sätter sig vid 
datorn, medan Sara ställer sig bredvid. De talar tillsammans om frågorna 
och om hur de ska skriva sökbegrepp i det sökfält som finns i den sök-
motor Agnes öppnat på datorn. För varje fråga på arbetsbladet skriver 
Agnes frågan eller några ord ur frågan i sökfältet. Därefter klickar hon 
genom att trycka på tangentbordets Enterknapp. De samtalar sedan om 
rubrikerna på de olika listnivåerna i den träfflista som då visas. De klickar 
även på de rubriker de väljer ut, varpå en ny sida visas med information 
eller bilder. Om de då hittar det svar de söker, så skriver de svaret på ar-
betsbladet. Vissa frågor går inte att svara på genom att söka via datorn, 
utan de använder även historieboken i några fall. Hela tiden pågår ett sam-
tal om hur de ska söka, och hur de ska skriva svaren på frågorna. Själva 
svaren de sedan skriver, skriver de genom att skriva av (kopiera) delar av 
de olika källtexterna de söker i. 

Mot slutet av lektionstiden säger Stellan att det är dags att avsluta efter-
som han har lite viktig information att ge. Sara lägger sitt material i plast-
mappen. När alla elever har plockat undan vänder sig Stellan mot klassen 
med några A4-papper i ena handen. Under den information han sedan ger 
tittar han flera gånger mot pappren. Informationen är om hur de nya klas-
serna kommer att sättas samman när eleverna nästa läsår ska börja i års-
kurs sju. Det kommer flera frågor, och Stellan svarar på de han kan. Han 
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säger även att han kommer att skriva om det här i veckobrevet till elever-
nas föräldrar.58 

Därefter säger Stellan att det är dags för lunch, varpå Sara och övriga 
lämnar klassrummet. Sara tar med sig plastmappen från bänken och på väg 
ut lägger hon den i ryggsäcken som hänger i kapprummet. Under lunchen 
sitter Sara vid ett bord med andra ur samma klass. Efter lunchen går Sara 
först omkring på skolgården med några av tjejerna, men ganska snart bör-
jar de spela ett bollspel. Mot slutet av lunchrasten kommer Stellan gående 
över skolgården och säger till dem att det är dags att börja.  

När klassen samlats efter lunchrasten säger Stellan att de börjar med tio 
minuters tystläsning för att komma ner i varv. Sara tar upp boken Bränd 
ur bänken. Hon öppnar boken vid en sida där det sitter ett bokmärke. 
Övriga elever gör på liknande sätt, och under ungefär tio minuter pågår 
tystläsning. Under den tiden har Sara blicken riktad mot boksidorna. Med 
undantag av ett kort samtal mellan några elever är det i det närmste helt 
tyst i klassrummet under tystläsningen.  

Efter tio minuters tystläsning säger Stellan att de bryter, och att de nu 
ska jobba med läsförståelse. En del elever suckar, vilket även Sara gör. Hon 
lägger ner Bränd i bänken och tar nu upp ett häftat läromedel med titeln 
Läsförståelse och ett skrivhäfte med titeln Läsförståelse handskriven på 
häftets främre omslagssida. Efter att alla elever tagit fram sitt material, 
börjar själva läsförståelsearbetet med att några av eleverna turas om att 
högläsa en novell från häftet. Efter det arbetar de sedan enskilt med att 
besvara frågor på innehållet i novellen. Mot slutet av lektionen säger Stel-
lan att de ska gå igenom frågorna. Han sitter framför klassen och har föru-
tom Läsförståelseboken även en lärarhandledning med svar på frågorna. 
För varje fråga utser Stellan en elev att svara, och han frågar även om det 
kan finnas andra svar. En del elever säger att de inte hittat något svar, och 
en del elever ger alternativa svar. Vid några av frågorna blir det en kortare 
diskussion om olika svarsalternativ. De svar Sara har skrivit är med några 
få undantag överensstämmande med dem i lärarhandledningen. Stellan 
säger efter en stund att de får spara de sista frågorna till nästa gång, efter-
som det nu är dags att avsluta och gå till slöjden. Sara lägger ner sitt läs-
förståelsematerial i bänken. 

Sara går sedan tillsammans med halva klassen till en textilslöjdslektion, 
medan andra hälften av klassen har trä- och metallslöjd. Sara sätter sig vid 
ett arbetsord med Agnes som närmsta granne. Läraren Lena sätter sig vid 
sitt arbetsbord och hälsar välkommen. Framför henne ligger en uppslagen 

                                            
58 Stellan skriver alltid veckobrev som han sänder med e-post till föräldrarna, och 
det delas aldrig ut pappersversioner av veckobreven. 
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pärm där en närvarolista för den aktuella klassen59 är synlig. Lena nämner 
förnamnen på eleverna och gör i närvarolistan markeringar för om respek-
tive elev är närvarande eller frånvarande. Därefter säger hon att innan de 
startar vill hon kontrollera lite från förra gången. 

Lena vänder blad i sin pärm, och tittar mot ett handskrivet papper. Hon 
säger att senast gruppen var på slöjden så skrev hon att det var någon som 
hade börjat sy på själva applikationen. Lena lyfter blicken från pappret och 
tittar mot eleverna. Hon vänder sig sedan mot tavlan och pekar på ett A4-
papper som är uppsatt på tavlan. På pappret finns en ritning över reglagen 
på en symaskin, och en tabell som visar olika inställningar för olika typer 
av sömmar (eleverna har ett motsvarande papper i sina pärmar). Lena sä-
ger att hon förra gången gick igenom hur man ställde in bredd och längd 
för att sy tät sicksacksöm. Hon påpekar att man inte alltid behöver följa 
det som står, utan man kan prova sig fram på en liten provlapp. Därefter 
vänder Lena sig mot närvarolistan igen. Lena frågar om det var någon som 
inte var med förra gången. Sara säger att hon var borta, vilket Lena be-
kräftar när hon tittar i listan. Lena vänder sig till Sara och säger att då var 
du inte med när jag gick igenom det här på tavlan. Nej, svarar Sara. Men 
du förstod när jag gick igenom nu, frågar Lena, varpå Sara svarar ja. 

Lena säger sedan ”okej” med hög röst och går mot ett skåp med klas-
sens namn på. Sara och övriga elever följer efter Lena, vilken öppnar skå-
pet. Varje elev tar fram en personlig tygpåse som de märkt med sitt namn.  

Sara tar sedan ur sin påse fram en pärm, ett tyg och ett papper med en 
ritad figur som föreställer Nalle Puh. Hon letar i pärmen efter något, men 
hittar inte det hon söker. Under tiden Sara letar säger Lena att de ska ha 
turordning på tavlan idag. Sara går direkt till tavlan. Hon skriver Hjälpkö 
som rubrik, och därunder sitt namn följt av en smiley. Samtidigt kommer 
ytterligare en elev fram och skriver sitt samt en annan elevs namn i listan. 
Lena tittar mot tavlan och säger att det står Sara. Eleven som står och skri-
ver namn i hjälpkön stryker ut Saras namn när Lena går till Sara. Efter ett 
kort samtal mellan Lena och Sara hämtar Lena ett A4-papper med in-
struktion för att sy en applikation. Instruktionen är organiserad i en num-
rerad flernivålista. Lena tittar på vad Sara hittills gjort med det tyg hon 
har. Hon pekar sedan mot de tre första punkterna på listan samtidigt som 
hon säger att Sara gjort den, den och den. Därefter läser Lena nästa punkt 

                                            
59 Närvarolista är den benämning som står som rubrik på själva dokumentet, men 
formatet är snarare tabell än lista. Närvarolistan består av en vertikal lista med 
elevernas namn, och en horisontell lista med lektionsdatum. Dessa listor utgör 
tabellens båda axlar, och i ett rutmönster gör sedan läraren markering för rätt elev 
vid rätt datum. 
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och pratar sedan med Sara om hur Sara ska göra det som står där (hur 
Sara först ska rita klart, sedan ska stryka fast sin figur på tyget för att där-
efter klippa ut densamma). 

Sara hämtar tyg, ritar och stryker fast figuren.60 Efter det klipper hon 
sedan ut figuren ur tyget. När hon är klar med det tittar hon en stund mot 
de urklippta bitarna och mot pappret med instruktionen. Hon går sedan 
till tavlan där hon skriver sitt namn underst i listan av namn i hjälpkön. 
Tillbaka vid sin plats tittar hon återigen på instruktionen, och nu med en 
penna i handen. Agnes kommer fram och ställer sig bredvid Sara. Sara 
säger högt vilka punkter på instruktionen hon gjort, och samtidigt som hon 
talar ritar hon kryss över numreringen för de instruktioner hon redan gjort. 
Agnes kommenterar kort det Sara gjort. Sara sitter sedan och väntar på 
läraren.  

Efter en liten stund frågar Agnes om Sara står i hjälpkö, varpå Sara sva-
rar att hon gör det. Agnes säger att hon kanske kan hjälpa Sara, och går 
fram så att hon ser instruktionen Sara har framför sig. Sara drar med ett 
finger under en av punkterna i listan. Det blir ett samtal mellan Sara och 
Agnes om lämpligt tyg att fästa figurerna på (i instruktionen benämnt som 
bakgrundstyg). Sara går iväg till ett skåp för att hitta ett tyg. Samtidigt som 
Sara letar efter tyg säger Lena att det är Saras tur att få hjälp. Lena visar 
sedan Sara rätt tyg till det örngott som figuren ska fästas på. Efter att de 
klippt ut rätt storlek på tyget, säger Lena att Sara ska sy en söm längs kan-
terna för att tyget inte ska repas upp. Sara sätter sig vid sin symaskin. Hon 
bläddrar i sin pärm fram pappret med en skiss och tabell för inställning av 
symaskinsreglagen. Sara växlar mellan att titta på pappret och att vrida på 
reglagen på symaskinen. Därefter syr hon längs tygets kanter. 

Efter att hon sytt längs kanterna synar hon sömmen. Därefter går hon 
till tavlan där hon skriver sitt namn följt av en smiley i hjälpkö-listan. Hon 
sätter sig sedan och tittar på tyget och figurerna, samt pratar med Agnes. 

När Lena kommer till Saras plats visar Sara vad det är hon gjort, och 
frågar även vad hon ska göra nu. Lena svarar att hon ska hjälpa Sara så att 
hon får figuren på rätt plats på tyget. De går med tyget och figurerna till ett 
större arbetsbord. Där mäter de in figurerna, och Lena gör markeringar 
där figurerna ska sitta. Därefter går Sara till sin plats och nålar fast fi-
gurerna, och är även smakråd till Agnes inför Agnes val av tyg. När hon är 
klar med att nåla fast figurerna går hon till tavlan och skriver sitt namn 
följt av en smiley i hjälpkön. En elev säger att Sara kan stryka ut namnet 
som står ovanför Saras, eftersom han redan fått hjälp. Sara stryker ut det 

                                            
60 Figuren Sara gör är Nalle Puhs huvud. 
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namnet samt sitt namn. Hon skriver sedan sitt namn direkt under rubriken 
Hjälpkö. 

När Lena kommer till Sara visar Sara vad hon gjort. Lena säger att Sara 
inte hinner börja med nästa moment idag. Därefter säger Lena med en 
högre röst, och med blicken ut mot övriga elever, att det är dags att plocka 
ihop och städa. Sara sätter in pappret med instruktionen till applikationen i 
pärmen, varpå hon lägger pärmen och tygbitarna i påsen. Efter att eleverna 
lagt tillbaka sina påsar i skåpet, samt även städat efter sig, säger Lena att 
de slutar. Sara går till kapprummet vid hemklassrummet där hon hämtar 
ytterkläder och ryggsäck. Därefter cyklar hon hemåt i sällskap med några 
av kamraterna i klassen. 

När Sara kommer hem är mamma, lillasyster och en kamrat till lilla-
syster i köket och förbereder ett mellanmål. Mamma frågar Sara hur det 
varit idag, varpå Sara svarar. Hon säger bland annat att de fick informa-
tion om när de ska börja årskurs sju till hösten, och att Stellan kommer att 
skriva om det i veckobrevet. Mamma frågar också om Sara och tränings-
kamraterna har pratat om skjutsning till träningen i kväll. Sara svarar att 
de inte gjort det, men att hon ska ringa. Mamma frågar också om det är 
några läxor kvar att göra till nästa dag. Sara säger att det är Veckans ord 
kvar, men att matematikläxan ju är klar. Mamma säger att Sara får göra 
läxan tidigare i dag, eftersom träningen ligger senare än vanligt. Mamma 
säger att läxan ska vara klar innan Sara åker på träningen. Sara mumlar 
något ohörbart medan hon vänder sig mot sin ryggsäck. 

Sara öppnar ryggsäcken och tar upp plastmappen med skolmaterialet 
om stormaktstiden, vilket hon sedan tar med sig till sitt rum. När Sara 
kommer in i sitt rum lägger hon mappen med skolmaterialet på skriv-
bordet. Hon plockar sedan i ordning och lägger undan lite kläder samt 
lägger kuddar tillrätta i sängen. Från skrivbordet tar hon ett A4-papper 
med de engelska glosorna till förhöret hon haft i skolan idag. Pappret 
slänger hon i papperskorgen vid skrivbordet. På skrivbordet ligger Saras 
Att göra-lista, och Sara tittar under någon sekund på den. Hon tar sedan ut 
sin hamster Romeo ur sin bur. Sara placerar Romeo i en genomskinlig 
plastboll som Romeo springer inuti så bollen rullar omkring i huset. Sara 
byter till nytt vatten i Romeos bur, och fyller på lite mat.  

Sara sätter sig i sängen med sin telefon i ena handen. Hon slår på tv:n, 
och växlar mellan några olika kanaler. Hon stannar till vid en engelsk rea-
lityserie med svenskt tal. Hon sitter under en längre stund och växlar mel-
lan att spela spel på sin telefon och att titta på tv. Spelen hon spelar är av 
lite olika slag. Några spel handlar om att driva en verksamhet, som mode 
(Fashion Story). Några andra spel är Angry Birds respektive Wordfeud. För 
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varje spel hon startar gör hon en ny inloggning. Hon läser sedan av status 
för spelen, gör olika val och utför handlingar inom spelet. 

Sara stänger av tv:n och lägger ifrån sig telefonen. Därefter går hon till 
pianot i allrummet. Hon öppnar två spelböcker som står på pianot. Ur 
spelböckerna spelar hon de musikstycken som pianoläraren har markerat 
som läxa till den kommande lektionen (vilken är nästa dag). Efter att ha 
spelat igenom några gånger tar hon spelböckerna med sig till hallen där 
hon lägger dem i sin ryggsäck. 

Lillasysters kamrat har just gått hem, och mamma håller på att plocka 
undan i köket. Sara kommer in i köket och häller upp ett glas juice och gör 
i ordning en smörgås, varpå hon sätter sig vid köksbordet och äter. Hon 
tittar på post samt reklam som ligger i en hög på bordet, och småpratar 
med mamma. Sara ringer sedan till en av träningskamraterna för att pla-
nera skjutsning till respektive från kvällens träning. Sara säger sedan till 
mamma att de inte behöver skjutsa idag.  

Sara tar fram ett A4-papper med rubriken Veckans nutidsfrågor ur sin 
ryggsäck. Det pappret är från skolan, där de varje vecka får ett nytt sådant 
papper med aktuella nutidsfrågor. I skolan besvarar eleverna frågorna 
individuellt genom att för varje fråga skriftligt markera ett av de tre alter-
nativen 1 X 2. Därefter brukar läraren gå igenom vilka svar som är de 
rätta genom att eleverna får svara med de svarsalternativ de valt. Sara gör 
vid den genomgången markeringar på sitt papper för de rätta svars-
alternativen. Nu sätter sig Sara med pappret Veckans nutidsfrågor vid 
köksbordet och läser frågorna för mamma som fortfarande plockar i ord-
ning i köket. Mamma svarar ibland genom att direkt ange ett svarsalterna-
tiv, men ibland uppstår ett kortare samtal om frågan och vilket svar som 
kan tänkas vara rimligast. För varje svar som mamma ger skriver Sara 1 X 
2 på pappret. Efter att mamma svarat på alla frågorna räknar Sara sam-
man mammas rätta svar, och säger att hon själv hade nästan lika många 
rätt som mamma.  

Sara pratar sedan med mamma om kläder till ett skoldisco som ska vara 
nästa dag, och de går till Saras rum för att välja kläder. Efter att Sara pro-
vat några plagg enas hon och mamma om vad Sara ska ha på sig. Därefter 
säger mamma att Sara ska göra läxan nu. Sara protesterar, och säger att 
hon alltid brukar göra läxan efter träningen. Mamma säger att just idag är 
ju träningen mycket senare, och då blir det för sent att göra läxor efter 
träningen. Sara fortsätter att protestera, men mamma säger att så blir det. 
Mamma säger också att hon kan förhöra Sara när Sara läst klart, varpå 
mamma lämnar rummet.  

Sara suckar. Hon tar A4-pappret med Veckans ord som ligger på en 
hurts i hennes rum. Med pappret i ena handen sätter hon sig i sin säng. 
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Hon läser på de aktuella orden genom att parvis memorera respektive ord 
och några av henne valda ord från en definitionstext under respektive ord. 
Hon fortsätter så under knappt fem minuter. Under den tiden växlar hon 
mellan att memorera från pappret och att kontrollera sig själv genom att 
täcka över de ord hon ska kunna. Därefter går Sara till mamma som förhör 
henne. Under förhöret läser mamma från definitionen, varpå Sara respon-
derar med att säga ordet och även ange hur det stavas.61 I slutet av förhöret 
kommer lillasyster och vill ha godis. Efter att förhöret avslutats säger 
mamma att det kan vara okej med en isglass, varpå lillasyster springer till 
köket. Sara går också till köket för att ta en isglass.  

Efter att de hämtat varsin glass går Sara till sitt rum, och lillasyster följer 
efter. De sätter sig i Saras säng med varsin glass. Från nattygsbordet tar 
Sara upp en tidning riktad till försäljare av jultidningar. Sara säljer näm-
ligen jultidningar. I tidningen finns det ett stort utbud av varor som försäl-
jarna kan köpa för de bonuspoäng de får beroende av hur stor försäljning 
de haft. Sara och lillasyster bläddrar igenom tidningen. De pekar på flera 
av produkterna, och pratar samtidigt om vilka olika saker de skulle vilja ha 
eller inte skulle vilja ha. Ibland läser Sara högt för lillasyster vad det står 
om de olika produkterna. 

När de tittat klart i tidningen, och glassen är slut, packar Sara ihop det 
hon ska ha med sig till träningen. Hon lägger det i en träningsväska som 
hon sedan låter stå i hallen. Från köket ropar mamma på Sara. Sara går till 
köket där mamma sitter med ett häfte med instruktioner samt recept till en 
glassmaskin. Bredvid häftet ligger även ett papper på vilket mamma börjat 
med en inköpslista som hon ska ha med sig när hon senare under dagen 
ska åka iväg för att handla. Mamma påminner Sara om att en av lilla-
systers kamrater ska sova över nästa dag, och att de har blivit lovade glass. 
Mamma frågar Sara vilken glass Sara tror är bäst. Sara tittar i receptet, och 
pekar på några olika recept och pratar om dem. De enas till slut om två 
recept, och mamma ber Sara kontrollera om de har en viss ingrediens som 
behövs. Sara tittar i kylskåpet och säger att ingrediensen finns. Därefter 
tackar mamma Sara för hjälpen och fortsätter skriva på inköpslistan. 

Under tiden mamma och Sara är i köket kommer pappa hem. De hälsar 
och pratar kort om dagen. Mamma säger att hon åker iväg och handlar, 
och att hon äter när hon kommer hem. Pappa börjar förbereda middagen, 
och Sara hänger kvar en stund i köket. Pappa frågar om de fått tillbaka ett 
prov de nyligen gjort, varpå Sara svarar ”ja”. Han frågar om Sara hade 
några fel, vilket Sara säger att hon hade. Då frågar pappa vad det var som 

                                            
61 Hur Sara gör när hon läser på läxan Veckans ord, samt hur mammas förhör av 
henne går till, visas i kapitel sju. 
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Sara hade fel på, men det minns inte Sara. Pappa säger att det är ju det som 
är poängen med proven, att få veta vad man behöver förbättra till nästa 
gång. Därmed avslutas diskussionen om prov, och Sara lämnar köket.  

Sara går till sitt rum där hon tar fram mappen med skolmaterialet om 
stormaktstiden. Hon fortsätter med en redan påbörjad skrivuppgift om 
Gustav II Adolf. Uppgiften är att först läsa anvisade sidor i läroboken och 
därefter skriva en text utifrån ett antal angivna nyckelord. Sara har tidigare 
skrivit i Lilla Ea-boken, vilken är ett skrivhäfte i A5-storlek där eleverna 
skriver sina kladdtexter innan de renskriver dem. Den här gången har Sara 
valt att renskriva på dator, vilket hon får göra på familjens stationära da-
tor. Hon har Lilla Ea-boken samt läroboken i historia med sig till datorn. 
Böckerna placerar hon framför sig, varpå hon i datorn öppnar ett do-
kument hon redan börjat skriva om Gustav II Adolf. På datorn skriver hon 
samma text som hon tidigare skrivit i Lilla Ea-boken. Dessutom skriver 
hon av ett textavsnitt direkt från läroboken.62  

Efter en stunds skrivande ropar pappa att maten är klar. Sara avslutar 
skrivandet och sparar dokumentet i datorn. Hon lägger läroboken samt 
Lilla Ea-boken på skrivbordet i sitt rum, och går sedan till köket. Även 
storasyster och lillasyster kommer till köket. Hela familjen, förutom 
mamma, sätter sig för att äta. Även jag sätter mig och äter tillsammans 
med familjen. Det samtalas en del om hur dagen varit och om de träningar 
storasyster respektive Sara ska iväg på. Direkt efter måltiden säger pappa 
att han och storasyster ska förbereda sig för träningen, och att Sara får 
plocka undan lite i köket. Sara plockar undan det använda porslinet, och 
samtidigt kommer mamma hem från sin handlingsresa. 

Pappa och storasyster åker iväg till sin träning, och Sara pratar en stund 
med mamma. Därefter gör sig Sara i ordning för att åka till sin träning, 
och sitter sedan i köket och väntar på att de som ska skjutsa kommer.  

När Sara kommer till sporthallen står en ledare och öppnar entrédörren 
(som alltid är låst), och samme ledare antecknar även närvaro på en digital 
platta. Efter träningen, och ombyte, åker Sara tillbaka till bostaden.  

När Sara kommer tillbaka till bostaden efter träningen har lillasyster 
lagt sig, och mamma sitter i sin verkstad och arbetar (konsthantverkare). 
Pappa och storasyster har precis kommit hem, och pappa sitter vid datorn 

                                            
62 Skrivuppgiften inom stormaktstiden är inte en läxa, men det är vanligt att Sara 
även arbetar hemma med andra skoluppgifter än bara de som är läxor eller direkta 
förberedelser för prov. Eftersom Sara denna gång valt att renskriva på dator, och 
inte för hand i ett annat skrivhäfte, måste hon dessutom göra det hemma. Enligt 
klassläraren har de inte tillräckligt med datorer i skolan för att alla ska kunna ren-
skriva på dator, utan de som vill göra så får göra det hemma. 
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medan storasyster ligger i tv-soffan och ser på tv. Sara plockar ur tränings-
väskan, och går sedan till pappa som frågar hur det var på träningen. Sara 
och pappa pratar en stund om träningen och om några aktiviteter under de 
kommande veckorna. Sara frågar pappa om det är något speciellt hon ska 
göra vid ett visst datum, varvid pappa tittar i sin almanacka. Pappa svarar 
att det inte står något om Sara på den dagen. Sara säger att det är bra, för 
då ska hon vara med på en pianouppspelning.  

Därefter går Sara till sitt rum. Hon tar ett papper med matematikläxan 
samt mappen med materialet till stormaktstiden, och lägger det i ryggsäck-
en. Hon går tillbaka till rummet och plockar med olika klädesplagg i en 
garderob. Hon väljer vad hon ska ha nästa dag, och lägger fram de kläder-
na. Därefter går hon till tv-soffan och tillsammans med storasyster tittar 
hon på en serie med engelskt tal och svensk undertext. Efter att Sara suttit 
några minuter i tv-soffan går hon tillbaka till sitt rum. Från en hurts tar 
hon tidningen Kryss och klur och en penna. Hon sätter sig i sin säng, och 
öppnar en sida med en uppgift hon redan påbörjat. Uppgiften är att i ett 
rutnät med bokstäver finna namn på ishockeylag som finns angivna i en 
lista till vänster om rutnätet med bokstäver. Sara har redan ringat in flera 
namn, och för varje namn dragit ett streck över motsvarande namn i listan. 
Hon skriver några namn, och drar för varje namn ett streck över mot-
svarande namn i listan. 

Efter att suttit så en längre stund reser sig Sara från sängen och lägger 
tillbaka tidningen på hurtsen. Sara går ut till allrummet. Hon pratar lite 
med de andra i familjen, och därefter gör sig Sara iordning för natten. När 
hon lägger sig i sängen har hon tv:n påslagen. Hon somnar sedan med tv:n 
påslagen, och en av föräldrarna kommer senare in och stänger av tv:n efter 
att Sara somnat. 

6.3 Saras aktiviteter och skrifthändelser 
I beskrivningen av Saras dag (precis som i beskrivningen av Alexanders 
dag, se 5.3) förekommer skrifthändelser som i princip helt överlappar med 
aktiviteten, medan andra skrifthändelser istället är en av flera andra hand-
lingar som tillsammans konstituerar aktiviteten. Några exempel där skrift-
händelse och aktivitet i princip överlappar är när Sara läser ur tystläs-
ningsboken, när Sara och Agnes räknar under matematiklektion, när Sara 
skriver sin Review och löser korsord under en engelsklektion, när Sara gör 
läxor, och när Sara ställer frågor till mamma från pappret med Veckans 
nutidsfrågor. Den aktiviteten är dessutom intressant ur ett annat perspek-
tiv. Själva fråga-svar-aktiviteten görs i bostaden, och det är Sara som ini-
tierar den. Däremot är den i mening även skolinitierad, eftersom själva 
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pappret med Veckans nutidsfrågor, och de rätta svaren på frågorna, är 
något som Sara fått tillgång till genom en skolaktivitet.  

Aktiviteter där skrifthändelser utgör en av flera andra handlingar är när 
Sara vid upprepade tillfällen under slöjdlektionen läser från instruktionen 
om hur hon ska göra, tittar på instruktionen för symaskinen, och även 
skriver namn i en hjälpkö på tavlan. Dessa skrifthändelser ramar in, or-
ganiserar och vägleder handlingarna att rita, klippa, mäta och sy. Läs-
handlingarna läsa instruktion för att kunna tillverka, läsa instruktion för 
att ställa in symaskin, och skrivhandlingen skriva i hjälpkö, ses i den här 
analysen som tre skilda slags skrifthändelser. Därigenom blir det synligt 
hur Sara använder skriften när hon läser och skriver. I det första fallet görs 
läsning för att förstå hur själva hantverket ska utföras, vilket Sara inte på 
egen hand kan läsa och förstå av själva instruktionen. Istället krävs här är 
samtal och samhandling med en som är mer erfaren av hantverket inom 
sömnad. I det andra fallet läser Sara en instruktion med text och bild som 
hon utan samhandling kan använda för att ställa in symaskinen. I det 
tredje fallet skriver Sara, och även flera av klasskamraterna, sina namn för 
att i en lista rangordna den följd i vilken respektive elev ska få hjälp av 
läraren. Vi har alltså sett exempel på ett användningssätt som förutsätter 
erfarenheter utöver det som skriften beskriver, och användningssätt där 
Sara redan har tillräcklig erfarenhet för att enbart använda det skrivna. 

Det som dominerar under Saras fritid är aktiviteter knutna till idrotts-
träning, och att hon i princip dagligen ägnar sig åt skoluppgifter (med un-
dantag av fredagar). Därutöver kännetecknas skrifthändelserna snarast av 
att de uppvisar en variation av intresseområden. Ett intresse som alltid 
kräver skriftanvändning, och som utövas flera gånger i veckan, är spelande 
av tv- och datorspel. Skrifthändelserna i de aktiviteterna har liknande 
funktion som hos Alexander, nämligen att de ramar in själva spelandet 
(jämför med det som skrivs om Alexanders spelande i 5.3). 

Under den tid Saras visas i bostaden förekommer ofta skrifthändelser 
som kännetecknas av interaktion och samhandling med andra i familjen, 
som med mamma, pappa och lillasyster. Det är också påtagligt att det är 
en stor variation mellan vad det är för aktiviteter och skrifthändelser Sara 
är deltagare i. Sara spelar spel, läser läxor för att memorera, gör en skol-
uppgift i vilken hon renskriver från en kladd, tittar i en tidning tillsammans 
med lillasyster, och förklarar för lillasyster vad det står i tidningen. Sara 
frågar också mamma frågorna i Veckans nutidsfrågor, och planerar till-
sammans med mamma vilka glassar som ska tillverkas. Tillsammans med 
pappa diskuterar hon möjligheten att delta i en pianouppspelning, vilket 
beror på om det står något annat i pappas kalender (alltså en slags pla-
nering även det). 
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Ett kännetecknande drag för hur Sara använder samtal i samband med 
skrifthändelser är att hon ofta besvarar andras frågor. Sara förklarar till 
exempel vad som står i tidningen när lillasyster ställer frågor om det. I 
skolan förklarar hon förkortningarna i Wordfeud genom att skriva, tala 
och peka på det hon skrivit. Hon förklarar även ett matematikproblem 
genom att tala, skriva och peka. I det senare fallet läser hon alfabetisk 
skrift, och skriver numeriska tecken. På en fråga från en klasskamrat om 
vad Sara skrivit om Gustav II Adolf, läser, talar och pekar hon på de 
textavsnitt hon valt att skriva av. Den dag som beskrivits i 6.2 är en dag 
när Sara sitter tillsammans med en av de kamrater hon umgås mest med, 
vilket förklarar en del av all användning av tal. De dagar när Sara istället 
sitter bredvid någon hon inte umgås lika mycket med så kan hon sitta och 
räkna en hel matematiklektion utan att samtala med någon annan. 

De flesta av Saras skrifthändelser är sådana som inte primärt är ini-
tierade av Sara. Några sådana är att göra räkneuppgifter under matematik-
lektioner och läsa tyst ur tystläsningsboken, och de skrifthändelser där Sara 
svarar på andras frågor. När det gäller skrifthändelserna i samband med 
spelande liknar de delvis skrifthändelserna vid Alexanders spelande. Det 
innebär att Sara inte är den som primärt initierat dem, utan en följd av 
hennes initiativ att starta en spelomgång.  
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7 Handlingar i skrifthändelserna 
I det här kapitlet är syftet att besvara frågan om vilka de handlingar är som 
konstituerar själva skrifthändelserna. Det vill säga hur läser, skriver eller 
talar deltagare när de använder skrift, och genom vilka andra handlingar 
hanterar deltagarna skrift. I kapitlet vänds blicken mot själva skrifthändel-
serna, med syftet att klarlägga de handlingar som gör att en skrifthändelse 
utvecklas och tar form (Teale, Anderson & Estrada 1980:60). Den grund-
hållning som i avhandlingen präglar synen på skrift är att skrift är ett kul-
turellt verktyg vilket vi som skriftbrukare använder för att göra saker med. 
Det är med, och runt, detta kulturella verktyg som de olika handlingar 
vilka konstituerar en skrifthändelse tar form. Analysen rör sig alltså mot en 
mikronivå av skrifthändelsen, och presenteras här i form av en analys i två 
steg. I det första steget är syftet att synliggöra några grundläggande hand-
lingstyper med skrift, genom att skilja ut läsande, skrivande, talande och 
det fysiska handhavandet av skriftprodukter (som att bära med sig, att visa 
för någon eller att kasta). Att läsa eller skriva är nog något de flesta rent 
instinktivt förknippar med skrift, men även talande är något som ofta är 
nära knutet till bruket av skrift (se till exempel Teale, Anderson & Estrada 
1980, Heath 1983, Barton & Hamilton 1998, Maybin 2006).63 

För att till exempel förstå vad handlingstypen läsa innefattar för slags 
handling, alltså hur läsningen går till (själva hantverket) i den aktuella 
situationen, urskiljs olika läshandlingar. Därför är den andra analysnivån 
inriktad mot en mer detaljerad beskrivning av handlingar, för att kunna 
klarlägga vad deltagarna faktiskt gör när de läser eller skriver. Genom en 
sådan analysnivå blir det även möjligt att se hur vi som skriftbrukare rör 
oss mellan olika sätt att läsa, tala och skriva under en och samma skrift-
händelse. 

7.1 Metod 
Som nämndes ovan bygger kapitlet på en tvådelad analys. I det första ste-
get är syftet att urskilja de mer grundläggande typerna av handlingar som 
konstituerar en skrifthändelse. Utgångspunkten vid den analysen är att 
kunna urskilja handlingarna läsa, skriva samt tala om skrift, och även att 
urskilja det fysiska hanterandet av skriftprodukterna (som att bära med sig 
eller att kasta en skriftprodukt). 

Under analysarbetet framkom det två huvudsakliga typer av sätt att fy-
siskt hantera skriftprodukterna. Den ena typen är handlingar som präglas 

                                            
63 Se även Karlsson (2006) och forskningsrapporterna inom Skriftbruk i arbetslivet, 
<http://www.amkarlsson.se/skriftbruk>. 
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av att peka på något skrivet, eller att täcka över något. Den andra typen är 
handlingar som att förflytta något skrivet (själva artefakten), alltså att bära 
med sig något, ställa tillbaka något eller att slänga något. De fem grund-
läggande typerna av handlingar som därmed tillämpas i en första analys är 
läsa, skriva, tala, objektifiera och flytta.  

Näst steg i analysen har som mål att på en mer detaljerad beskrivnings-
nivå kunna kategorisera och beskriva de olika handlingar som ryms inom 
de fem grundläggande handlingstyperna. Det här steget i analysen görs på 
en beskrivningsnivå som mer konkret tar fasta på själva hantverket med 
det kulturella verktyget skrift.  

I tabell 3 visas en översikt över handlingstyper. I tabellens vänster-
kolumn presenteras handlingstyperna, och i högerkolumnen de handlingar 
som innefattas i respektive handlingstyp.  

Tabell 3. Handlingstyper som konstituerar skrifthändelser 

Handlingstyp Handlingar 

Läsa Översiktsläsa, sökläsa, löpläsa, pincettläsa, läsa för att förstå 
eller tolka. 

Skriva Kopiera skrift (”skriva av”), producera lösningar på pro-
blem eller svar på frågor, klickskriva, reproducera ett tidi-
gare memorerat uttryck, förlänga (externalisera) egna min-
net, kommunicera, skriva fiktion. 

Tala Fråga om betydelser, förklara eller vidga betydelsefältet, 
svara på fråga där frågeställaren inte vet svaret, svara på 
fråga där frågeställaren vet svaret, tala om själva objektet. 

Objektifiera Peka på något skrivet, täcka över eller dölja något skrivet. 

Flytta Förflytta själva objektet, förändra objektets läge. 

Handlingstyperna skriva, tala, objektifiera och flytta innefattar handlingar 
vilka är möjliga att uppfatta med syn eller hörsel (något skrivs, någon talar 
eller någon flyttar något) medan läshandlingar som regel inte är möjliga att 
uppfatta på det sättet. Det är svårt att genom observation avgöra vad nå-
gon läser, hur någon läser, eller om personen i fråga överhuvudtaget lä-
ser.64 Ett undantag från det är högläsning, vilket dock inte är särskilt van-
ligt. Ett sätt att identifiera att läsning förekommit är att observera hand-

                                            
64 Jämför med Holsanova (2010), där avancerad teknik tas till hjälp för att obser-
vera ögats rörelser vid läsning (blickbeteende). En sådan metod som tillämpats i 
den studien är dock inte möjlig med den etnografiska ansats som präglar forsk-
ningen i föreliggande avhandling. 
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lingar som omger själva läsningen, handlingar som har en del av (eller hela) 
sin upprinnelse i en föregående läshandling eller andra handlingar där en 
viss läsning omtalas eller på annat sätt görs aktuell. Några andra sätt är att 
observera hur läsarens blick är riktad eller hur lång tid blicken riktas mot 
till exempel en sida eller ett textstycke. I en del fall i materialet förekommer 
även att Sara eller Alexander följer det skrivna de riktar blicken mot med 
ett finger, en penna eller ett bokmärke, vilket gör det rimligt att läsaren 
även läser just det som markeras. Det förekommer även att de rör på mun-
nen, och ibland knappt hörbart formulerar det de läser. 

För handlingstypen tala framträdde två uppenbara variationer av att tala 
om skrift. I det ena fallet var det handlingar där deltagarna talade om 
själva innehållet (betydelser). I det andra fallet var det handlingar där del-
tagarna talade om själva objektet i fråga, till exempel ett visst papper, en 
viss bok eller en viss läxa. Ett exempel är när Sara tillsammans med sina 
föräldrar talar om en återanmälan till musikskolan. Sara berättar vad som 
ska skrivas i det brev de talar om att skriva. Här finns alltså varken något 
brev eller någon skriftlig instruktion med i skrifthändelsen, utan Sara åter-
berättar vad pianoläraren berättat för henne. 

Inom tala återfinns en typ av handlingar där deltagarna talar tyst för sig 
själva. Handlingarna är knutna till skoldomänen, och förekommer främst i 
studien med Sara. Det är handlingar där Sara tyst för sig själv återger ett 
kortare eller längre uttryck som hon tidigare memorerat från motsvarande 
skriftliga uttryck. En skrifthändelse där en sådan handling görs är när Sara 
läser läxor med engelska glosor, där ett svenskt samt engelskt ord memo-
rerats tillsammans. Sara täcker sedan över (eller på annat sätt döljer) det 
ena ordet, och ska då kunna återge det övertäckta ordet. De handlingarna 
är i och för sig inte talhandlingar i mer bokstavlig bemärkelse, men det 
finns ändå likheter som motiverar att kategorisera dem som talhandlingar. 
En sådan är att själva yttrandet (hörbart eller ohörbart) förbereds och även 
”yttras” (fast ofta ohörbart) på ett sätt som liknar en talhandling. Det blir 
extra tydligt vid vissa av dessa handlingar där det syns att när Sara återger 
något så rör hon också på munnen, och vid några tillfällen hörs även själva 
yttrandet.  

Inom handlingstyperna peka på eller täcka över och flytta är det skrif-
tens materiella egenskaper som fokuseras. Det går att peka på det skrivna, 
hålla upp och visa ett bokuppslag eller en blankett, eller täcka över det 
skrivna. Det också uppenbart att skrift inte är något som bara finns, utan 
skriftprodukter förvaras på bestämda platser och förflyttas mellan platser.  

Det är påfallande att skriftprodukter förvaras och används på bestämda 
platser. Det finns bokhyllor för att förvara olika slags böcker, pärmar och 
mappar för att arkivera och kategorisera skrivna dokument, särskilda 
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möbler (skrivbord) avsedda för att skriva och läsa vid, anslagstavlor för 
vissa typer av skrivna dokument, postlådor att ha post i och papperskorgar 
för att slänga vissa dokument i. I klassrummet finns även en vit tavla på 
vilken skriftprodukter skapas, och vissa av produkterna raderas inom en 
kort tid, medan andra sparas och finns kvar över längre tid. Datorer an-
vänds också för att i olika digitala format arkivera eller katalogisera. Da-
torer används både för själva produktionen av skrift, och för att i digitala 
format arkivera och kategorisera skriftprodukter. 

En handlingstyp som skulle kunna tänkas vara med är en typ som om-
fattar lyssnande. Det är ju uppenbart att både Sara och Alexander vid flera 
tillfällen lyssnar under själva skrifthändelserna. Ett exempel är när en lä-
rare går igenom ett arbetsblad och förklarar hur eleverna ska göra de olika 
uppgifterna, eller när Alexanders mamma förklarar för Alexander var på 
kallelsen till tandläkaren det står tid och plats för Alexanders tandläkar-
besök. Att lyssna har alltså inte tilldelats status som en egen handlingstyp i 
analysen, eftersom det är svårt att observera. Vid en läsning av kapitel fem 
och sex (Alexanders respektive Saras vardagliga aktiviteter) framkommer 
det dock att de vid flera skrifthändelser uppenbarligen har lyssnat. 

Utöver de metoder för analysen som beskrivits ovan har även intervju-
svar från informella samtal (ostrukturerade intervjuer) med deltagarna 
bidragit till analysresultat av de andra metoderna, eller till att ibland även 
nya analysresultat kunnat övervägas. Dessutom har även analys av skrift-
produkter bidragit till analysresultaten.  

Nedan följer en beskrivning av handlingarna inom de fem grund-
läggande handlingstyperna. På den här nivån är det även uppenbart att de 
olika handlingarna långt ifrån alltid utgörs av en isolerad handling vilken 
följs av nästa handling. Istället är det många gånger så att handlingar är så 
sammanvävda att de snarast framstår som en handling. I de fallen har det 
analytiska arbetssättet motiverat att ändå beskriva det som två (eller möj-
ligen flera) åtskilda handlingar, för att på det sättet bättre kunna visa vad 
som kännetecknar själva handlingen. 

7.2 Läsa  
Vid analysen har det övergripande målet varit att beskriva hur läsningen 
går till; vad av det skrivna det är som deltagarna faktiskt läser (vilket inte 
alltid är hela den skriftprodukt som finns framför dem), och hur de läser 
det. 

7.2.1 Översiktsläsa 
Ett kännetecknande drag för översiktsläsande är att läsarna under en re-
lativt kort tid riktar blicken mot en yta med skrift, och att de under denna 
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tid inte läser allt som är skrivet. Det senare framgår dels av mikroanalys av 
de sekvenser där översiktsläsande görs, dels av intervjusvar, och dels av 
andra handlingar som görs i nära anslutning till läshandlingen. I det senare 
fallet är interaktion och samhandling ett exempel på sådana handlingar.  

Inom hemmen görs översiktsläsning av både Sara och Alexander. Båda 
ägnar sig vid ett flertal tillfällen åt att, i förhållande till mängden med skrift 
och bilder, snabbt bläddra igenom och titta i reklamfoldrar eller att snabbt 
titta igenom digitala hemsidor. En liknande typ av läsning görs även av 
Sara när hon tittar igenom tidningar som ligger på köksbordet. 

Inom skolan gör Sara och Alexander ibland översiktsläsning när ett nytt 
dokument eller en ny bok delas ut. Även här sker läsningen så snabbt att 
det inte är möjligt att aktörerna hinner läsa allt som är skrivet. 

Översiktsläsning följs ibland av handlingar vilka är en följd av översikts-
läsningen. Ett sådant exempel är när Alexander först översiktsläser sin 
startsida vid den första starten av datorn efter att han kommit hem från 
skolan. Den sida som då visas på skärmen består av ett flertal tydligt av-
gränsade semiotiska rum, i vilka aktuella nyheter, dagens namn, dagens 
väder och dagens fråga (quiz) ryms. Översiktsläsningen följs sedan av att 
han läser (se avsnitt 7.2.5) dagens fråga och genom att klickskriva (se 
avsnitt 7.3.3) ”ja” även besvarar den. Den sekvens under vilken Alexander 
översiktsläser startsidan samt besvarar dagens fråga, är en sekvens där 
Alexander inte gör någon observerbar gräns mellan de olika sätten att läsa. 
Däremot är det fråga om olika sätt att läsa, och därför motiverbart att i en 
analytisk mening särskilja de olika läsningarna åt. 

Det är tydligt att den som översiktsläser inte läser all skrift på den för 
läsningen aktuella ytan, vilket bland annat framgår av den korta tidsperiod 
som en aktuell sida exponeras och därmed blir möjlig att läsa. De flesta 
ytor där översiktsläsning görs har skrift (och många gånger även bilder 
eller figurer) organiserad i flera mindre element som är visuellt avgränsade 
från varandra, och i de olika elementen är oftast någon del av skriften vi-
suellt framhävd (jfr Kress & van Leeuwen 2006 och Björkvall 2009). På till 
exempel den digitala hemsidan är rubriker visuellt framhävda, och det är 
ett rimligt antagande att det i första hand är just det visuellt framhävda 
som blir föremål för läsning.65 
  

                                            
65 Här kan en jämförelse göras med en studie av läsning som är utförd i en teknisk 
studio där ögonrörelser har dokumenterats. I den studien talas det om en skan-
ningsfas respektive en faktisk läsning (Holsanova 2010:37). 
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7.2.2 Sökläsa efter ett visst skriftligt uttryck eller begrepp  
Det gemensamma draget för läshandlingarna i den här kategorin är att 
aktörerna söker efter ett specifikt skriftligt uttryck, eller efter uttryck som 
har ett tematiskt samband med det sökuttryck som aktörerna utgår från. 
Ett annat kännetecknande drag som gäller för flera av sökläsningarna är 
att läsningen har initieras genom en skriftlig eller muntlig fråga eller in-
struktion.  

Inom aktiviteter knutna till hemmen görs sökläsningar av både Alex-
ander och Sara. Ett exempel från studien med Alexander är när han sorte-
rar dagens post. Det han då sökläser efter är ett antal på förhand givna 
skriftliga uttryck, nämligen namnen på de individer vilka har Alexanders 
bostadsadress som sin postadress.66 De uttrycken återfinns alltid till-
sammans med bostadsadressen, och 
dessa utgör tillsamman ett avgrän-
sat semiotiskt rum på en större yta. 
Oftast återfinns detta semiotiska 
rum på ett kuvert eller kort, på ett 
konvolut till en tidskrift, eller på 
den bakre sidan i en tidskrift.  

I studien med Sara finns en kort 
sekvens där mamma ber Sara att 
kontrollera vilken ugnstemperatur 
som finns angiven i en instruktion 
för att tillverka krympplastfigurer 
(se utdraget i exempel 5). I den 
sekvensen sökläser Sara i den fler-
språkiga instruktionen. Här är Sa-
ras statregi att först söka efter en 
svenskspråkig instruktion, och att 
sedan i den svenskspråkiga instruk-
tionen söka efter ett uttryck för ugns-
temperatur. Det uttryck i instruktionen som anger temperaturen är ugn på 
175˚C (se tredje raden nerifrån i exempel 5). Saras sökläsning följs här 
direkt av en talhandling där hon nämner att ugnen ska vara på 175˚C. 
Mamma responderar på Saras yttrande, varpå Sara lägger ifrån sig in-
struktionen och lämnar köket. 

                                            
66 Ett av Alexanders syskon har sin post till adressen där Alexander bor, även om 
syskonet ifråga inte längre bor på den adressen. Sorteringen innebär att Alexander 
särskiljer post efter adressater samt efter om det är reklam. 

Exempel 5. Urklipp från instrukt-
ion till krympplastfigurer 
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Inom skolaktiviteter är sökläsning en ofta återkommande typ av läs-
handling, och den förekommer inom flera skolämnen och med olika lärare. 
Det finns några kännetecken som i viss mån särskiljer olika typer av 
sökläsningar inom just skolaktiviteter. Ett sådant är att de ofta initieras 
såväl muntligt som skriftligt, och att just den skriftliga initieringen finns 
tillgänglig under hela det aktuella arbetsmomentet, vilket kan sträcka sig 
över en kortare del av en lektion eller över flera veckor. Det typiska för 
dessa initieringar är att de utgörs av direktiva satser som instruerar om 
vilken eller vilka handlingar sökläsningen ska efterföljas av.67 

En typ av skriftlig instruktion förut-
sätter förkunskaper om det som ska 
sökas efter. I exempel 6 visas en lek-
tionsplanering och arbetsinstruktion 
under en lektion i engelska från stu-
dien med Sara. I uppgift 2 i exempel 6 
gör imperativet översätt och de direk-
tiva satser som kan bildas med den 
inledande frasen stryk under synligt 
vilka de förväntade handlingarna är. 
Eleverna ska under lektionen fortsätta 
att arbeta med en kortare engelskt text 
de redan läst. För att kunna utföra de 
handlingarna förutsätts en förkunskap om betydelserna av begreppen verb, 
substantiv och adjektiv. Sara gör här en sökläsning genom att med hjälp av 
sina förkunskaper filtrera fram de ord som tillhör de respektive ord-
klasserna.  

En annan typ av 
skriftlig instruktion 
indikerar att ak-
törerna förväntas 
finna ett uttryck 
som tematiskt hör 
samman med det 
tema som pekas ut i 
instruktionen. I exempel 7 visas ett utdrag ur en längre instruktion till ett 
relativt omfattande arbetsområde inom ämnet historia från studien med 
Sara. I exemplets uppgift b) finns på de nedre raderna två direktiva satser 
som synliggör vad det är för slags skriftliga uttryck som en sökläsning för-

                                            
67 Jämför med Løvland (2011) och den typ av skrifthändelser som där benämns 
Svarjakt. 

Exempel 6. Lektionsplanering 
vid engelsklektion 

Exempel 7. Utdrag ur Arbetsschema i historia 
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väntas att kunna filtrera fram. Den första direktiva satsen inleds sök i tex-
terna och den andra direktiva satsen inleds skriv meningarna här. Det som 
ska sökas efter i en källtext, och sedan skrivas på de tomma raderna, är 
meningar som visar att Gustav II Adolf var en hjältekonung. De båda di-
rektiva satserna reglerar alltså vilka slags handlingar som förväntas, först 
att i en läshandling söka efter det som efterfrågas, och sedan att i en skriv-
handling skriva det som efterfrågas. 

Ytterligare en typ av sökläsning kännetecknas av att den förutsätter att 
aktörerna utformar sökläsning utifrån en skriven fråga på vilken svaret inte 
finns explicitgjort i den text som hänvisas till. Sådana sökläsningar före-
kommer vid läsförståelseaktiviteter inom skolämnet svenska. I både Alex-
anders och Saras klasser används ett läsförståelsematerial där en kortare 
text följs av tre olika typer av frågor vilka finns på tre olikfärgade fält som 
i läromedlet benämns tonplattor. Frågor på grön tonplatta inramas av 
frågan ”vad står det i texten?”, och det skriftliga uttryck som söks står 
utskrivet i texten som ska läsas. Frågor på gul tonplatta inramas av frågan 
”vad säger texten?”, och för dem ges information och ledtrådar på ett eller 
flera ställen i texten. Frågor på röd tonplatta inramas av uppmaningen 
”fundera över texten”, och för att besvara dem krävs att läsarna kan läsa 
"mellan raderna". 

I exempel 8 visas ett utdrag av fabeln Räven och Storken från en sida i 
Alexanders läsförståelsematerial från årskurs fem.68 Efter fabeln följer i 
läromedlet sedan de tre olika typerna av frågor som kort presenterats ovan. 
En fråga ur den första gruppen av frågor (på grön tonplatta) är hur räven 
serverade storken den soppa räven bjöd på, och i frågan finns svarsalterna-
tiven ”på ett fat, i en skål, i en kruka”. Svaret på frågan finns utskrivet i 
andra meningen; han serverade en tunn soppa på ett fat. Dessutom är un-
gefär samma betydelse möjlig att uppfatta av bilden ovanför den skrivna 
texten  

En fråga ur den andra gruppen av frågor (på gul tonplatta) är vad som 
menas med att ”lapa i sig något”. Här finns inga svarsalternativ, utan 
Alexander får själva skriva svaret. Här förutsätts en sökläsning som kom-
binerar betydelsen i den tredje meningen, räven lapade snabbt i sig soppan, 
med bilden av hur räven har sin tunga i soppan. Det vill säga lässtrategin i 
det här fallet är att kombinera information från fler än ett ställe i texten, 

                                            
68 Det urklipp som valts att visa är av den kortaste texten i läsförståelsematerialet, 
men även de längre texterna följs av frågor som är konstruerade enligt samma 
princip som de vilka beskrivs i anslutning till exempel 8. 
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och i just det här fallet även att kombinera modaliteterna skrift och bild.69 
Så långt har jag beskrivit principen för hur frågetyperna är konstruerade, 
och för hur elever ska finna svaren på dem. Det är ju dock inte helt nöd-
vändigt att göra så som beskrivits vid den andra frågan, om vad som me-
nas med att lapa i sig något. Exakt hur Alexander gjorde går inte att besk-
riva, men svaren på den frågan skrev han utan någon längre betänketid, 
och utan att interagera med någon annan. Det är givetvis möjligt att Alex-
ander redan visste svaret på en sådan fråga, vilket i så fall skulle innebära 
att han inte behövde sökläsa så som beskrivits ovan.70  

En fråga ur den tredje gruppen av frågor (på röd tonplatta) är ”hur tror 
du storken kände sig när han gick hem från räven?”. För att finna svaret 
på en sådan fråga förväntas att läsaren kan kombinera egna erfarenheter 
med läsningen av det skrivna. Vid observationen av Alexanders arbete med 
fabeln blir han efter att ha skrivit svar på en föregående fråga sittande en 
kort stund med blicken mot boksidan med fabeln och frågorna. Därefter 
vänder han sig till mig (som står snett bakom) och frågar vad som menas 
med frågan om hur storken kände sig. Min respons är att långsamt upp-
repa frågan med en snarlik formulering. Efter en kort stund säger Alexan-
der att storken kände väl sig hungrig. Hungrig är också det enda adjektiv 
                                            
69 I det aktuella läsförståelsematerialet är det inte ovanligt att någon eller några av 
frågorna förutsätter att läsaren kan kombinera modaliteterna skrift och bild för att 
kunna besvara frågan. 
70 Med tanke på att Alexander hade en egen katt som han skötte om, så är det 
rimligt att han i alla fall av den anledningen visste svaret utan att söka i texten. 

Exempel 8 Utdrag ur fabeln Räven och storken. 
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som i fabeln beskriver storken (se andra raden under bilden till höger i 
exempel 8). Alexander och jag fortsätter att samtala, och jag frågar Alex-
ander hur han tror att han skulle känna sig om han skulle föreställa sig att 
själv hamna i en situation som storken. En situation som ju avslutas med 
att storken går i väg hungrig medan han hör räven skratta. Alexanders 
respons på min fråga var ungefär ”jaha, alltså så”. Alexander säger sedan 
att storken kände sig väl dum, och lite senare lägger han även till att stor-
ken kände sig lurad. 

I beskrivningen ovan av Alexanders och mitt samtal gällande frågan om 
hur storken kände sig framgår dels hur Alexander uppfattat frågan, dels 
vilka lässtrategier som läromedlet har som mål att eleverna ska utveckla 
och kunna tillämpa. Förutom läsningen av själva meningarna (alltså det 
skrivna) kännetecknas den för förståelsen nödvändiga lässtrategin av att 
som läsare kunna gå in i textvärlden i fabeln Räven och Storken, och att i 
den världen dra slutsatser där läsarens erfarenheter är en av resurserna för 
att skapa betydelse och mening.71 

Inom handlingstypen sökläsa finns en påtaglig variation mellan Alex-
anders och Saras läshandlingar när de inom skolan arbetar med instude-
ringsfrågor. Alexander utnyttjar ofta samtal som resurs för att finna den 
plats (det textavsnitt) där det språkliga uttryck finns som han söker (det 
vill säga det som är svaret på en instuderingsfråga). Alexanders bruk av 
talet som resurs tar sig uttryck i att han riktar frågor till någon i närheten, 
antingen en elev eller lärare (och under observationerna ibland även till 
mig). Det kännetecknande för Alexanders frågande vid sådana tillfällen är 
att han ofta frågar ”var står det?”. Alexander frågar för att få veta var i 
den längre texten han ska finna det han söker, och inte efter vad svaret är. 
Alexanders frågande är alltså en del av hans sökande efter svaret. Han 
kombinerar således modaliteterna tal och skrift för att finna de svar han 
söker. 

Sara däremot använder i princip uteslutande skrift, och ibland även bil-
der och figurer, som resurs för att finna det specifika uttryck hon söker. En 
avvikelse från det mönstret är de tillfällen när Sara arbetar tillsammans 
med en kamrat, och de tillsammans kan diskutera såväl själva frågorna 
som var svaren finns.  

                                            
71 Begreppet inferens används inom forskning om läsning och förståelse för att 
beskriva den typ av läsning som förutsattes i den fabel som Alexander arbetade 
med i exemplet ovan. Genom inferens ”sammanbinds läsarens slutledningar utifrån 
texten med hans eller hennes samlade livserfarenhet och kunskap” (Keene & Zim-
merman 2003:172). 
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Sara har utvecklat en strategi för de tillfällen när hon har svårt att finna 
det hon söker. Strategin innebär att hon då går vidare med nästa in-
studeringsfråga. När hon sedan funnit svaret, så vet hon att svaret på den 
fråga hon ännu inte hittat svaret på måste finnas mellan svaret på frågan 
hon just arbetade med och svaret på frågan innan den fråga som hon inte 
hittade svaret på. Det hon då gör är att noga läsa textavsnittet mellan dessa 
båda svar, och då brukar hon hitta svaret. Ett förtydligande exempel är att 
om Sara hittat svaret på fråga 1, men sedan inte svaret på fråga 2, så går 
hon vidare med fråga 3. När hon hittat svaret på fråga 3, så vet hon att 
svaret på fråga 2 ska finnas i ett textavsnitt mellan platsen där svaret på 
fråga 1 respektive svaret på fråga 3 finns. Den typ av läsning som då görs 
medför alltså att Sara avgränsar, eller ”ringar in”, det textavsnitt där det 
saknade svaret eller temat ska finnas. I samtliga under studien med Sara 
insamlade skriftprodukter med instuderingsfrågor följde ordningen inom 
instuderingsfrågorna även lärobokstextens linearitet (kronologiska ord-
ning). Vid ett samtal med Sara där hon förklarade sitt arbetssätt nämnde 
hon även att instuderingsuppgifternas kronologi alltid motsvarade krono-
login i den källtext där svaren fanns, vilket brukade resultera i att hon som 
regel fann det svar hon sökte.  

Beskrivningen av Saras sökläsning vid arbete med instuderingsfrågor vi-
sar att Saras sökläsning inte är en typ av läshandling, utan snarare sönder-
faller sökläsningen i varierade typer av sökläsningar. En sådan är när hon 
översiktligt söker efter rubriker eller bilder som knyter an till själva fråge-
temat, och en är när hon läser ett sammanhängande textavsnitt för att hitta 
det specifika uttryck (ett svar eller ett visst tema) hon söker, och till sist 
även den avgränsning hon gör av det textavsnitt i vilket hon sedan vet att 
svaret ska finnas.72 

7.2.3 Löpläsa 
Det kännetecknande för läshandlingarna inom Löpläsa är just att de ”löper 
på” så länge en viss skriftprodukt, eller en viss avsatt tid för läsningen, 
sträcker sig. Till skillnad från läshandlingar inom Sökläsa, så upphör inte 
löpläsning för att ett visst uttryck hittats. Löpläsning präglas istället av att 
”läsa rakt igenom” en skriftprodukt. Inom Löpläsa återfinns två typer av 
löpläsning. En är löpläsning som läsaren gör tyst för sig själv, och en är 
löpläsning som läsaren gör högt för någon annan eller för några andra. 

Den första typen av löpläsning (löpläsa tyst) är näst intill dagligen åter-
kommande inom skolan, och i studierna med både Sara och Alexander 

                                            
72 Det sätt att läsa som här beskrivs kan jämföras med begreppet pincettläsning i 
Løvland (2011) (se även 7.2.4). 
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benämns den vanligast återkommande aktivitet där tyst löpläsning sker för 
Tystläsning. Vid sådan tystläsning läser Alexander respektive Sara tyst för 
sig själva ur en bok de lånat på skolbiblioteket.  

Den tystläsning som beskrivits ovan förekommer enbart inom skolan. 
Själva läsningen kännetecknas av syftet att läsa ”rakt igenom” hela boken. 
Till skillnad från den i avsnitt 7.2.2 beskrivna sökläsningen, så finns det i 
tystläsningen inga efter läsningen följande handlingar som är knutna till 
tystläsningen. Det som Sara eller Alexander gör efter att en tystläsning 
avslutats är att lägga tillbaka boken i bänken eller i sitt skåp. Det som gör 
att tystläsning avslutas är att tiden som avsatts för tystläsning är slut, att en 
lärare säger att de ska avsluta, eller att boken blivit utläst. Det senare inne-
bär att Sara och Alexander inom ramen för aktiviteten tystläsning även gör 
en Flytta-handling (se avsnitt 7.6) genom att de går till biblioteket för att 
lämna tillbaka respektive låna böcker till tystläsningen. De tidssekvenser 
under vilka tystläsning förekommer är vanligtvis inom tidsspannet 7–15 
minuter. Det innebär att varje bok som regel tar några veckor att läsa ut, 
varför biblioteksbesöken görs någon eller några gånger per månad. 

Det finns en variation mellan studierna med Alexander och Sara när det 
gäller vad som görs samtidigt med tystläsningen. När Sara tystläser pågår 
det som regel utan andra avbrott än att Sara sträcker på sig och gör några 
korta svep med blicken över klassrummet. Sådant gör Sara oftast i sam-
band med sidbyte i boken, vilket inte sker särskilt många gånger under de 
7–15 minuter som tystläsning brukar pågå. Under tystläsningarna i Saras 
klass förekommer det ibland spridda samtal, men på en så låg volym att de 
knappt är hörbara, och under fältstudierna finns bara något enstaka exem-
pel där Sara deltar i ett sådant samtal. Vid tystläsning i studien med Alex-
ander förekommer det vid flera tillfällen att läsningen avbryts av att Alex-
ander med blicken följer andra händelser i klassrummet, eller att han med 
viskande röst talar med någon annan i klassen. Vissa sådana avbrott varar 
under några få sekunder, medan andra varar under några minuter. En fak-
tor som är delorsak till dessa avbrott är att det i Alexanders klassrum inte 
är ovanligt att det samtidigt med den aktivitet läraren initierat även pågår 
elevinitierade aktiviteter på en relativt hög ljudnivå, vilket läraren ofta 
påpekar för eleverna. Ljud som hör samman med dessa aktiviteter är sam-
tal, rop, eller ljud som alstras av att stolar eller bänkar flyttas. Variationen 
mellan Saras respektive Alexanders klassrum har för tystläsningen en på-
taglig inverkan. Medan Saras läshandling under tystläsning kännetecknas 
av att pågå över oavbrutna sekvenser, så kännetecknas vissa av Alexanders 
läshandlingar under tystläsning av att vara avbrutna och uppdelade i kor-
tare sekvenser. 
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Både Alexander och Sara möter ofta svensk undertext av engelskt tal i 
tv-serier, filmer och dokumentär- samt nyhetsprogram. Läsning av under-
text är svår att beskriva, eftersom det inte är möjligt att genom observation 
av aktiviteter där undertext förekommer beskriva de läshandlingar som 
(eventuellt) görs. Det förekommer heller inte andra handlingar genom vilka 
det går att beskriva vad, eller hur, de läst. 

Den andra typen av löpläsning som inledningsvis nämndes är att läsa 
högt, vilket med ett undantag enbart görs inom skolan. Några typiska ex-
empel från skolan är när Sara eller hennes klasskamrater läser högt ur klas-
sens julkalender. Några andra exempel som omfattar både Sara och Alex-
ander är högläsning av berättelser och dialoger i en lärobok i engelska, 
eller när de redovisar självständigt arbete. I det senare fallet läser samtliga 
elever som redovisar en text som de skrivit inom ett visst temaområde.  

Inom hemmet är det enbart i studien med Sara som det förekommer 
löpläsning i form av att läsa högt. Vid en sådan aktivitet läser Sara högt för 
sin lillasyster ur en fotobok med huvudsakligen privata familjefoton och en 
kort berättelse till varje bild. De korta berättelserna är skrivna av en av 
föräldrarna. 

Motivet för att särskilja högläsning respektive tyst läsning är att läs-
handlingarna skiljer sig en hel del åt när det gäller inramning. I fallet med 
högläsning inom skolan ges ofta kommentarer från i första hand läraren 
om läsningen, vilket inte görs vid tystläsning. Även i exemplet från hemmet 
görs det muntliga kommentarer, i form av Saras lillasysters kommentarer 
till Saras högläsning. Dessutom är högläsning eller tyst läsning semiotiskt 
sett en fråga om skilda fenomen. 

En annan typ av högläsning som förts till denna kategori är när en lärare 
läser högt ur en skönlitterär bok, eller som i Saras klass där högläsning av 
en bok sker via en förinspelad CD. En tydlig variation mellan studierna 
med Alexander och Sara som blir synlig under högläsningen är att Alex-
ander ofta målar eller ritar något samtidigt som läraren läser högt. Sara 
sitter under högläsningarna som regel med blicken riktad framåt, och ofta 
med huvudet vilande i ena handen. 

7.2.4 Pincettläsa 
Begreppet pincettläsa är hämtat ur Løvland (2011), där begreppet be-
tecknar den läsning elever gör när de söker efter svar på frågor (vilket Løv-
land i sin tur benämner svarjakt). För analyserna i det här avsnittet tilläm-
pas begreppet pincettläsa för att beteckna läshandlingar där läsaren foku-
serar ett specifikt uttryck (ett ord, en fras eller ett något längre uttryck), 
vilket läses för att ”lyfta ut uttrycket”. Det lästa uttrycket är sedan något 
som Alexander respektive Sara använder på i huvudsak tre olika sätt, vilket 
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i sin tur gör det möjligt att beskriva tre typer av pincettläsning. De tre ty-
perna är pincettläsning för att memorera det lästa, för att skriva av det 
lästa, samt för att högt återge det lästa för andra. 

Den typ av pincettläsning som görs för att kunna memorera är starkt 
knuten till skolaktiviteter som läxförhör och prov, vilket är aktiviteter som 
förekommer hos både Alexander och Sara. Några sådana varje vecka åter-
kommande aktiviteter är Veckans glosor (Sara och Alexander), Veckans 
ord (Sara) och Nyhetsläxan (Alexander). 

När Sara pincettläser för att kunna memorera sker läsningen tyst, och 
hon sitter oftast för sig själv. En strategi Sara tillämpar är att parvis upp-
repa läsning av två ord eller fraser som står bredvid varandra, vilka hon 
läser och memorerar tills hon anser sig kunna återge dem ur minnet. Stra-
tegin tillämpar Sara när hon varje vecka läser på veckans engelska 
glosläxa. 

En något annorlunda strategi som Sara utvecklat är den som tillämpas 
när hon pincettläser och memorerar i samband med den återkommande 
läxan Veckans ord. Strategin innebär att hon parar samman ordet hon ska 
kunna och en av henne utvald del ur en definitionstext för respektive ord. I 
exempel 9 visas en bild av det A4-papper med läxan Veckans ord som var 
aktuellt under en av skolveckorna i årskurs sex. Pappret är en kopia av ett 
bokuppslag ur ordboken Viktiga ord inom no och so, och varje vecka får 
Sara (och övriga elever i klassen) ett papper med en kopia av ett nytt bo-
kuppslag. Vid intervjuer har Sara förklarat att hon började med ”att läsa 
typ första meningen” i definitionstexten för att välja något att kunna me-
morera. 

I exempel 9 har för åskådlighetens skull de ord Sara valt ut ur definit-
ionstexten strukits under. Det är alltså inte understrykningar Sara gjort, 
utan det är understrykningar gjorda under analysarbetet. Analyser av tran-
skriptioner av filmsekvenser och av fältanteckningar från aktiviteter när 
Sara läser på och även blir förhörd på Veckans ord indikerar att Sara väljer 
ut en begränsad del från inledningen av definitionstexten. Den analysen 
stärks av Saras berättelse om hur hon gör när hon läser på. Under-
strykningarna i det papper som visas indikerar att Saras val av uttryck som 
hon sedan pincettläser och memorerar tillsammans med uppslagsordet inte 
i första hand präglats av att försöka urskilja något som betydelsemässigt 
har en nära koppling till det uppslagsord som definieras. Istället präglas 
Saras val av att uttrycket hon väljer ska vara så unikt att det inte kan för-
växlas med andra ords definitioner, och att uttrycket ska komma tidigt i 
definitionstexten.  

När Sara läser på läxan Veckans ord växlar hon mellan några hand-
lingar. Först pincettläser och memorerar hon parvis det ord hon ska kunna 
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Exempel 9. Läxan Veckans ord 

och det av henne valda uttrycket ur definitionstexten. Därefter täcker hon 
först över (se avsnitt 7.5.3) det ord hon ska kunna, och sedan läser hon 
uttrycket hon valt ur definitionstexten. I omedelbar anslutning till den 
läsningen försöker hon att ur minnet återge det ord hon tidigare memore-
rat tillsammans med uttrycket hon just läste. Förutom att tyst för sig själv 
återge det aktuella ordet, så återger Sara ibland även stavningen av ordet. I 
läxan ingår att Sara ska kunna stava ordet på rätt sätt. I exempel 19 (av-
snitt 7.5.3) visas en bild av hur Sara hanterar pappret med läxan Veckans 
ord när hon täcker över delar av pappret under det att hon kontrollerar sig 
själv om hon kan återge rätt ord. 

Alexander gör också pincettläsningar av liknande typ som ovan be-
skrivits för Sara. En vanlig strategi som blir synlig vid Alexanders pincett-
läsning för att memorera skoluppgifter är att läsningen ofta görs i anslut-
ning till interaktion med någon som förhör honom, och även att inter-
aktion många gånger är den enda språkliga resurs som används för att 
memorera skoluppgifter (se avsnitt 7.4). 

Pincettläsning för att memorera görs även när ett visst innehåll, vanligen 
i form av faktauppgifter, ska memoreras tillsammans med en rubrik eller 
ett tema. Både Sara och Alexander har aktiviteter i form av prov där sådan 
pincettläsning görs under förberedelserna för provet. I exempel 10 visas ett 
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utdrag från ett pm om Sverige under Stormaktstiden som Alexander pin-
cettläser från när han läser på inför ett skriftligt prov i historia. Pm:et är 
organiserat så att det på varje sida finns ett antal kortare textstycken, vilka 
i sin tur består av ett inledande namn eller begrepp i fet stil, och ett därpå 
följande textstycke där det inledande namnet eller begreppet definieras.  

Alexander läser på från detta pm alldeles innan själva provet ska äga 
rum, och han gör det inne i klassrummet, tillsammans med klasskamraten 
Martin som sitter bredvid honom. Alexander och Martin enas om att först 
var för sig läsa på, och att sedan förhöra varandra. När Alexander pincett-
läser för att memorera från pm:et gör han det genom att läsa det fetstilta 
uttryck som inleder respektive textstycke och några av honom utvalda 
delar ur det därpå följande textstycket. Efter några minuter säger Alex-
ander att de ska börja förhöra varandra, och Martin börjar förhöra Alex-
ander. Av interaktionen under det förhöret framgår att Alexanders tidigare 
läsa på-aktivitet resulterat i att han enbart kan reproducera några av de 
uttryck Martin frågar efter. Vid de frågor där Alexander inte svarar med 
det enligt Martin (som läser från pm:et) rätta svaret, så initierar Alexander 
ett resonemang med sig själv och delvis även med Martin om vad som bör 
vara det rätta svaret. Pincettläsning och samhandling genom interaktion 
samverkar alltså, det vill säga modaliteterna skrift och tal samverkar.73 

                                            
73 Vid det skriftliga prov som sedan följde hade Alexander betydligt fler rätta svar 
än han hade när Martin förhörde honom muntligt. Uppenbarligen förefaller Alex-
anders strategi att använda tal och samhandling fungera, i alla fall i det ovan be-
skrivna exemplet. 

Exempel 10. Urklipp ur ett PM om Stormaktstiden 
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Den andra av de tre typerna av pincettläsning är pincettläsning för att 
kunna skriva av, alltså att i skrift kopiera ett redan skrivet uttryck. Det 
finns två huvudsakliga sätt som det görs på. Ett är när det är hela den 
skriftliga källan som kopieras, och ett annat är när kopieringen görs av 
något som utgör en mindre del av en längre skriftlig källa.  

När det gäller att skriva av hela den skriftliga källan, är det oftast före-
kommande när det är skriftprodukter på tavlan i klassrummet som ska 
skrivas av. Några aktiviteter där det görs är vid de återkommande läxorna 
Veckans engelska glosor och Nyhetsläxan. Sara får däremot de flesta av 
sina läxor i form av A4-papper med förtryckt text, och hon behöver alltså 
inte skriva av, och då heller inte pincettläsa, på det sätt som Alexander gör. 
I hemmet förekommer även en liknande typ av pincettläsning när Alex-
ander läser från en kom ihåg-lapp för att skriva rätt lösenord, eller när han 
på ett konvolut till ett datorspel läser en följd av bokstäver och siffror för 
att kunna skriva in motsvarande följd på datorn, vilket han gör för att få 
tillträde till spelet.74 

En snarlik pincettläsning är den som görs för att kunna skriva av ett av-
gränsat uttryck ur en längre källskrift, vilket görs i flera av skolämnena. En 
aktivitet där sådan läsning görs är när Sara respektive Alexander arbetar 
med att hitta svar på instuderingsfrågor, en annan när de använder en eller 
flera källtexter för att skriva en faktatext. 75 Vid de typerna av aktiviteter 
kännetecknas pincettläsningen av att Sara respektive Alexander växlar 
mellan att läsa och skriva, och ju längre del som ska skrivas av desto oftare 
växlar de mellan läshandling och skrivhandling. Vid några tillfällen marke-
rar de i källtexten det som ska skrivas av genom att lägga en linjal eller 
penna nedanför det som de skriver av, genom att följa med ett finger i käll-
texten eller genom att dra ett streck under det som ska skrivas av. Ett lik-
nande sätt att läsa och skriva görs när Alexander eller Sara söker i en da-
torbaserad sökmotor genom att i ett sökfält skriva det de skriver av. 76 

                                            
74 Strängen med bokstäver och siffror är på spelkonvolutet benämnd CD-key. 
75 Under fältstudien med Sara skrevs det flera faktatexter, medan det i studien med 
Alexander enbart skrevs en sådan text. Möjligen kan det vara helt rimligt med 
tanke på att fältstudierna inte hade som mål att observera på förhand bestämda 
aktiviteter. En annan förklaring är att det kan vara en typ av aktivitet som är 
mindre vanlig under högstadie- än under mellanstadieundervisning. Alexander 
bytte som tidigare nämnts skolform till årskurs sex, och hamnade på en skola med 
lärare vilka fram till dess enbart hade undervisat på högstadiet (en nybildad skol-
form för årskurserna 6–9). 
76 Här behandlas enbart sådan sökning som görs genom att Sara eller Alexander 
läser och skriver av något skrivet. Givetvis kan sökning via dator även ske utan att 
skriva av ett skriftligt uttryck. 
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Exempel 11. Sara, mamma och lillasyster tolkar 
önskelista 

Den tredje och sista huvudtypen av pincettläsning är sådan som görs för 
att muntligt kunna återge något för andra. Sådan läsning görs vanligen 
som en respons på att någon frågat efter något. I skolan är den typen av 
läsning vanlig vid genomgångar av utförda arbetsuppgifter (som att läsa 
för att redovisa de verb man funnit i en text, eller för att redovisa svar på 
instuderingsfrågor). Vid sådana genomgångar fördelar läraren turordning-
en mellan eleverna, och läraren ger vanligen även någon form av respons 
på det Alexander respektive Sara, eller andra av deras klasskamrater, åter-
ger från något skrivet.77 78 

Ett gemensamt drag för de två första typerna av pincettläsning är att 
läsande varvas med skrivande. Det är vanligt att samma uttryck läses flera 
gånger, antingen hela uttrycket eller delar av det. Även skrivandet känne-
tecknas på motsvarande sätt av att ett uttryck inte skrivs i en samman-
hängande skrivhandling, utan avbryts av läshandlingar för att säkerställa 
att skrivandet görs på rätt sätt (se avsnitt 7.3.1).  

7.2.5 Läsa för att förstå eller tolka ett skriftligt uttryck 
Ett kännetecken för den 
här typen av läshandling 
är att Sara och Alex-
ander genom läshand-
lingen ska kunna förstå 
hur de ska lösa ett pro-
blem, hur de ska utföra 
en kommande handling, 
eller att kunna tolka ett 
skrivet yttrande. I exem-
pel 11 syns en bild från 
en skrifthändelse som 
mamma initierade genom 
att fråga lillasyster vad 
det står på den nedersta 

                                            
77 Den typen av interaktion har studerats inom klassrumsforskning, och i den tra-
ditionen har begreppet IR(E)-sekvens etablerats, se till exempel Mehan (1979), 
Sahlström (2004) och Lundström (2012). 
78 Högläsning för att svara på frågor är en handlingstyp som även är möjlig att 
kategorisera som en muntlig handling (svara på frågor), men här har den kategori-
serats som en läshandling. Motivet för det är att Alexander samt Sara i de flesta fall 
har blicken mot det de skrivit under hela, eller delar av, själva svarandet. Dessutom 
är det muntliga svaret alltid en närapå ordagrann återgivning av det skrivna. 
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raden i lillasysters önskelista inför julen. Mamma, lillasyster och Sara be-
finner sig i köket, och Sara förbereder ett mellanmål till sig. Sara kommer 
fram till lillasyster och mamma, och säger att hon ska läsa. Sara ljudar ut 
det som är skrivet på nedersta raden. Varken Sara eller mamma kan göra 
en tolkning av det skrivna som gör att de förstår vad lillasyster önskar sig, 
och lillasyster minns inte heller vad det var hon skrev (det som står på ne-
dersta raden är ”pekoäp.sele”). I den här skrifthändelsen lyckades alltså 
inte Sara göra den tolkning som var målet för läshandlingen, och inte heller 
kunde de tre aktörerna genom interaktionen under skrifthändelsen komma 
fram till vad det skrivna uttrycket hade för referent. 

Det finns flera exempel på liknande läshandlingar från hemmen där syf-
tet med läshandlingen är att förstå eller tolka ett skrivet uttryck. Några 
sådana är att läsa för att förstå spelinstruktioner (främst Alexander), att 
läsa för att förstå lillasysters önskelista (Sara), att läsa för att förstå en 
instruktion för tillagning av fryst pizza (Alexander och Sara), att läsa för 
att lösa klurigheter som korsord och liknande (Sara). Till den här typen av 
läshandling har även förts läshandlingar där Alexander läser för att förstå 
innebörden av ett sms eller för att förstå och kunna delta i interaktionen i 
en sms- eller chatt-tråd.79  

Samma slags läshandling görs även inom flera arbetsuppgifter inom sko-
lan. I exempel 12 visas ett utdrag från några sammanhäftade A4-papper 
med olika typer av stavnings- och ordbildningsövningar. Övning 8 (i ex-
empel 12) inleds med en skriftrad med två direktiva satser, vilka ger in-
struktion om vad som ska göras och om hur det förväntas att övningarna 

                                            
79 Med chatt-tråd avses den sammanhängande interaktion som görs inom en tråd 
(ett samtalsämne) vilken startats av den som skrev första yttrandet i interaktionen. 

Exempel 12. Stavningsövning, lika uttal - olika stavning 
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ska utföras. Läsningen av de båda satserna och av det skrivna på de olika 
listnivåerna förutsätter en förkunskap för att kunna tolka innebörden av 
det skrivna, och för att avgöra vilken eller vilka handlingar som ska bli 
resultatet av den läsningen (att skriva rätt ord). I vad mån Alexander 
(skrifthändelsen kommer från studien med Alexander) faktiskt läser de 
båda inledande direktiva satserna går inte att besvara, däremot interagerar 
Alexander och Martin (den elev som sitter bredvid honom) under större 
delen av den tid de arbetar med de olika stavnings- och ordbildningsöv-
ningarna.  

l skolan förekommer flera skrifthändelser med liknande läshandlingar 
där ett skrivet uttryck förutsätter någon slags förförståelse eller tidigare 
erfarenhet för att Sara respektive Alexander ska kunna förstå eller tolka 
det skrivna. Några sådana är för att förstå arbetsinstruktioner (arbets-
scheman), för att förstå instuderingsfrågor (bland annat inom religion, 
geografi, historia), för att förstå läsförståelsefrågor eller för att förstå ma-
tematikuppgifter. Just matematikundervisning är intressant ur den 
aspekten att matematiklektioner förekommer under nästan alla av veckans 
skoldagar, och för att det tryckta material som används (matematikböck-
erna) har en likartad disposition och struktur. I exempel 13 visas två citat 
ur sådana uppgifter från matematikböcker som både Sara och Alexander 
använder.  

Hemma tävlar Elena och hennes mamma i 60 meter. 
Elena springer på tiden 10,65 s och hennes mamma på 11,86 s. 
Hur mycket snabbare är Elena? (Matte Borgen, s 75 uppgift 82) 

I familjen Duncan är pappa 38 år, mamma 37 år, Shirley 15 år,  
Ian 12 år och lilla Mia 3 år. Räkna ut medelåldern i familjen. (Matte Borgen 
6A, s 103 uppgift 19). 

Exempel 13. Citat ur matematikböcker 

I det första citatet består de två första meningarna (på de två första rader-
na) av deklarativa satser, medan det i det andra citatet är den första me-
ningen. Det första citatet avslutas sedan med en interrogativ sats (hur 
mycket snabbare är Elena?). För att läshandlingen ska resultera i den för-
väntade handlingen att respondera med det rätta svaret, så förutsätts att 
läsaren dels förstår sambandet mellan satserna, dels att läsaren har en för-
kunskap som gör att hon eller han kan välja lämplig matematisk metod för 
att komma fram till det rätta svaret. Även i det andra citatet förutsätts att 
läsaren förstår sambandet mellan satserna. Efter den deklarativa satsen 
följer en direktiv sats (inledd med Räkna ut), av vilken läsaren ska förstå 
vilken matematisk metod som är lämpligast för att göra det som den direk-
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tiva satsen uppmanar till. I båda matematikuppgifterna handlar det om en 
form av problemlösning som förutsätter kognitiva resurser och tidigare 
erfarenheter, i de här fallen kännedom om, och erfarenhet av, matematiska 
metoder.  

Till den här typen av läshandling räknas även läsande av meddelanden 
med information av olika slag. Alexander läser till exempel meddelanden i 
form av sms eller små meddelandelappar från mamma med information 
om var hon är eller när hon kommer hem. Att Alexander vid sådana till-
fällen läst och förstått det skrivna har framkommit genom att han vid en 
del tillfällen muntligt kommenterat innehållet. 

Sammanfattningsvis förutsätter den här typen av läsning en speciell kog-
nitiv insats för att Alexander eller Sara ska kunna förstå och tolka det de 
läser. I de exempel som visats handlar det om kunskap inom matematik 
och språk. Ett annat gemensamt drag är att såväl Alexander som Sara ofta 
upprepar läsning av samma uttryck. Vid dessa tillfällen läser de antingen 
hela uttrycket, eller vissa delar av uttrycket. Omläsningen görs för att de 
inte riktigt kommer ihåg vad de nyss läste, för att de inte förstår på ett 
sådant sätt att de kan lösa uppgiften eller tolka det skrivna, för att kontrol-
lera att de uppfattat det lästa på rätt sätt, eller för att kontrollera att de i 
sitt svar på en matematikuppgift skriver samma enhet (till exempel deciliter 
eller liter) som finns angiven i matematikboken för den aktuella uppgiften. 

För de läshandlingar som görs inom skolan finns en variation mellan 
Alexander och Sara när det gäller användandet av modaliteterna skrift och 
tal. Alexander interagerar ofta med någon eller några för att förstå och 
tolka en uppgift. Sara växlar däremot mellan att under vissa skrift-
händelser enbart använda skrift (eventuellt i kombination med bilder eller 
andra semiotiska resurser) för att tolka och förstå, och att under andra 
skrifthändelser även interagera med andra. Skillnaden för Sara verkar vara 
beroende av vem hon sitter bredvid under den aktuella skrifthändelsen. 
Under de observationstillfällen i skolan där Sara sitter bredvid en av de 
kamrater hon umgås mycket med, så är samtal en vanlig resurs under 
skrifthändelserna. När Sara sitter med någon annan elev bredvid sig, så är 
det oftast skriften som är den huvudsakliga modaliteten.  

7.3 Skriva  
Ett gemensamt drag för det mesta av skrivandet är att det görs inom sko-
lan, och att det därmed är initierat av lärare i form av olika uppgifter som 
ska göras. 
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7.3.1. Kopiera skrift 
En vanlig skrivhandling är att på något sätt kopiera ett redan skrivet ut-
tryck genom att skriva av det från en primär källskrift. Sådana skriv-
handlingar görs för att skriva av sådant som en lärare skrivit på vita tav-
lan, för att skriva av från ett läromedel eller för att skriva av från en pap-
persutskrift av ett digitalt dokument. I studien med Alexander finns flera 
skrifthändelser i vilka Alexander skriver av något en lärare skrivit på vita 
tavlan, som läxorna Veckans glosor respektive Nyhetsläxan, eller när 
Alexander skriver och ritar av det läraren gör på tavlan under en genom-
gång (föreläsning) om vad som kännetecknar en cell (biologisk cell). Ett 
exempel från studien med Sara är när hon skriver av ordningsregler som 
läraren skriver på tavlan inför kommande kemilaborationer. Det gemen-
samma för dessa exempel är alltså att en lärare ger en muntlig instruktion 
om att eleverna ska skriva av det som står på tavlan, och att läraren påpe-
kar att det som står är viktigt att komma ihåg för att klara ett läxförhör 
eller för att garantera säkerheten under kemilaborationer. 

En annan vanlig kopierande skrivhandling är från skrifthändelser i vilka 
Sara eller Alexander arbetar med instuderingsfrågor (även kallat arbetsblad 
eller arbetsschema), och som svar på de frågorna skriver av längre eller 
kortare delar av en tryckt källskrift (ur en lärobok eller någon annan käll-
skrift). Själva skrivhandlingen föregås här av en läshandling där de söker 
efter svaret, alltså en sökläsning (se avsnitt 7.2.2).  

Ytterligare en vanlig skrivhandling är från de skrifthändelser i vilka Sara 
respektive Alexander skriver faktatexter, vilket i materialet huvudsakligen 
består av skrifthändelser från studien med Sara. Vid dessa skrifthändelser 
kopierar Sara och Alexander nästan undantagslöst det skriftliga uttryck de 
genom en sökläsning (se avsnitt 7.2.2) valt ut. Metoden har stora likheter 
med det som Nilsson (2002) benämner sampling, men med tanke på att det 
ofta rör sig om ett ytterst begränsat antal texter som samplingen görs ur, så 
beskrivs skrivhandlingen här som kopiering (vilket också är ett begrepp ur 
Nilsson 2002).  

För att tillföra ytterligare en dimension till analysen, och för förståelsen 
av dessa skrivhandlingar, så görs här en kort redogörelse för hur aktörerna 
talar om dessa handlingar. I samband med den första beskrivna skriv-
handlingen i vilken Alexander och Sara skriver av från tavlan, så benämner 
aktören skrivhandlingen med frasen ”skriva av”. Det görs antingen genom 
att en elev frågar om de ska ”skriva av” det som står på tavlan, eller ge-
nom att en lärare uppmanar eleverna att ”skriva av”.  

I samband med skrivhandlingar där aktörerna skriver faktatext, talar de 
som regel om själva skrivhandlingen genom att använda formuleringen 
”skriva om” något. I exempel 14 visas ett sådant samtal mellan Sara och 
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klasskamraten Signe, vilken vid det tillfället sitter tillsammans med Sara. I 
klassen pågår ett längre arbete om stormaktstiden i Sverige. En av uppgif-
terna i arbetsschemat är att skriva en text om Gustav II Adolf, och till hjälp 
finns angivet ett antal stödord, som Gustav II Adolf, 30-åriga kriget och 
Silverbibeln. Den källskrift de har för skrivandet är en lärobok i historia. 
När läraren under inledningen av den lektion där det i exempel 14 tran-
skriberade samtalet äger rum, så gör han det genom att i några olika for-
muleringar säga att eleverna ska ”skriva om” Gustav II Adolf. Senare un-
der samma lektion vänder sig Signe mot Sara och frågar vad det är de ska 
skriva om. Signe har inte börjat skriva ännu, medan Sara har haft skol-
materialet med sig hem och hunnit skriva flera sidor i ett skrivhäfte. Sara 
visar sitt skrivhäfte, och pekar sedan i läroboken för att visa vad hon skri-
vit om. En kort, och efter skriftspråksnormen anpassad, sekvens av det 
samtalet visar i exempel 14 Signes och Saras bruk av om. I exemplet är 
förekomster av om i yttrandena understrukna. 

Signe: Sara, skulle man skriva om eh, skulle man skriva om Gustav 
Adolf.  

 Sara tar fram sitt skrivhäfte och bläddrar fram en sida i det. 

Sara: Först skrev jag om Gustav (Sara pekar i sitt skrivhäfte). 

Sara börjar bläddra i Signes lärobok, och pekar sedan i den medan 
hon fortsätter att berätta vad hon skrivit. 

Sara: Och så skrev jag om typ rotar, det står där (Sara pekar på ett text-
stycke i boken). Sedan skrev jag om Lützen och någonting, det är 
hela den där (Sara pekar på ett i en avvikande färg markerat text-
fält i boken). 

Exempel 14. Att skriva om Gustav II Adolf (ur F88, 01:11) 

En analys av läroboken och av Saras skrivhäfte visar att det Sara pekar 
på i boken och häftet, och talar om som att hon ”skrivit om”, snarast är en 
skrivhandling som bör benämnas ”skrivit av”. Sara har skrivit av utvalda 
delar av en källtext (vanligtvis sammanhängande textstycken) ur läro-
boken. När Sara i samtalet med Signe berättar vad hon ”skrivit om”, så är 
alltså den handling som omtalas snarast en skrivhandling vilken bäst besk-
rivs som att kopiera genom att ”flytta” ett skriftligt uttryck från ett me-
dium (läroboken) till ett annat (skrivhäftet).  

Med hänsyn till samtliga aktiviteter med skrivande av faktatexter i stu-
dien med Sara förefaller det vara vedertaget att sådana faktatexter huvud-
sakligen utgörs av kopierade avsnitt ur olika källskrifter. Vid ett samtal 
med Sara i anslutning till ett sådant faktaskrivande (om Norden) var det 
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även så hon förklarade hur texterna blev till. I just det fallet valde Sara 
mellan flera olika källor (lärobok, faktabok, kartbok och nätbaserade käl-
lor). Hon nämnde dock att det i en sådan faktatext även är bra om det 
finns något hon formulerat själv, vilket i just det fallet var några textrader 
infogade mellan två längre kopierade textavsnitt. 

7.3.2 Producera lösningar på problem eller svar på frågor 
En dominerande skrivhandling är från de i skolan nästan dagligen åter-
kommande matematiklektionerna. Under dessa lektioner är en vanlig akti-
vitet att räkna på egen hand, eller som Alexanders lärare Stefan uttrycker 
det, bokräkning. De skrifthändelser som då förekommer präglas i hög grad 
av att lösa problem, och de skrivhandlingar som görs består av att skriva 
lösningar eller svar på matematikuppgifter. Vid sådan skrivning är det 
kognitiva färdigheter (kunskap om, och erfarenhet av, matematiska meto-
der) i kombination med att förstå en uppgift och instruktion (se avsnitt 
7.2.5), som utgör grunden för att kunna göra skrivhandlingarna.  

En annan skrivhandling från skolan är när vissa typer av frågor inom 
läsförståelse ska besvaras. I det fallet handlar det om att utifrån egna erfa-
renheter om världen och livet kunna dra slutsatser om till exempel vilken 
årstid något utspelar sig, även om inte det är explicit angivet i texten. Istäl-
let förväntas svaret komma från förmågan att tolka uppgifter om tempera-
tur, klädsel eller väderförhållanden på ett förväntat sätt.  

I hemmen är det från studien med Sara som den här typen av skriv-
handling förekommer, genom att hon skriver svar och lösningar på täv-
lingar (klurigheter, korsord, frågetävlingar). 

7.3.3 Klickskriva 
När Alexander eller Sara använder datorer är det vanligt att de ”klickar” 
med datormusen (alternativt genom att trycka på tangentbordets Enter-
knapp) på något som på den digitala skärmen ser ur som en tryckknapp 
eller liknande med skrift på. På knappen står det ett ord eller en kort fras, 
som Starta, Meny, Spara, Quit, Accept, Abandon, Complete Quest eller 
Logga ut. Det förekommer också att de genom att klicka gör en markering 
för ett skrivet uttryck, för att göra ett val eller för att bekräfta att man 
godkänner något. De här två formerna av klickskriva kännetecknas av att 
det som regel finns flera alternativ att välja mellan, vilket innebär att det 
även görs en läshandling för att hitta rätt fält att klicka på (se avsnitt 
7.2.2), eller för att förstå vilket fält de ska klicka på (se avsnitt 7.2.5). 
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Klickskrivande görs vanligtvis i hemmen, men i studien med Sara görs så 
vid vissa skolaktiviteter där datorer används.80 

Det är inte helt självklart att betrakta detta som en skrivhandling, utan 
det skulle även kunna analyseras som en läshandling eller kanske även på 
andra sätt. Det som görs genom klickandet (alltså själva handlingen) är att 
aktörerna på något sätt förändrar en eller flera förutsättningar för det som 
visas på datorskärmen, till exempel att de genom klickandet kan komma 
vidare med ett nytt speluppdrag, att de genom klickandet kan sälja eller 
köpa något eller att de kan avsluta något. Motivet för att se det som skriv-
handling är att det är en handling som aktivt förändrar verkligheten (eller 
ger programvaran en viss signal som i sin tur förändrar det som visas på 
skärmen), och att skriften och datormusen är den främsta materiella resur-
sen för aktören (skribenten) för att nå det mål hon eller han har (att starta 
något, acceptera ett uppdrag, sälja något, frigöra sin ande eller avsluta 
något). Genom klickskrivande gör Alexander och Sara aktiva val som i en 
mening förändrar världen i den riktning som det skrivna uttrycket beteck-
nar. Klickar Alexander eller Sara på Quit så avslutas något, och klickar de 
på Accept så kommer de vidare i den riktning de vill inom ett spel.  

En annan form av klickskriva är när Alexander eller Sara i ett digitalt 
fält börjar skriva ett ord eller längre uttryck, varpå en lista med ord eller 
uttryck visas. Ur den listan kan de sedan välja genom att klicka på det ord 
eller längre uttryck de vill använda. Den typen av lista visar skriftliga ut-
tryck med samma stavning som redan skrivits i det aktuella sökfältet. 
Klickskrivande av den här sorten har oftast en grund i att Sara eller Alex-
ander söker efter något i en digital databas (internt i datorn eller på inter-
net). 

Ett gemensamt drag för det som benämns klickskriva är att själva klick-
andet ofta föregås av en läshandling, eller att läshandlingen och skrivhand-
lingen snarast görs närapå samtidigt. Dock är det uppenbart att det i vissa 
fall inte görs någon läsning av det skrivna uttrycket, utan klickandet görs 
snarast automatiskt så fort en viss ruta visar sig. De gånger det sker är när 
det som visas på skärmen är något för aktören välbekant, som att avsluta 
ett spel genom att klicka på Quit (eller något liknande uttryck). Genom 
klickandet på olika val i de datorbaserade miljöerna så upplöses i en me-
ning gränsen mellan att läsa respektive att skriva, och i just det här fallet är 
åtskillnaden av läs- och skrivhandling i högsta grad en analytisk konstrukt-
ion. 

                                            
80 I studien med Alexander var det inte vanligt att eleverna använde datorer i sko-
lan. Det fanns i skolorna heller inte datorer i tillräcklig utsträckning i klassrummen. 
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7.3.4 Reproducera ett tidigare memorerat uttryck 
Vid de för både Sara och Alexander ofta återkommande läxförhören, och 
även vid vissa prov, är det vanligt att de reproducerar ett uttryck de tidi-
gare memorerat. En sådan skrivhandling som reproducerar ett tidigare 
memorerat uttryck är när Alexander eller Sara skriver rätt engelska glosa, 
när Sara skriver de rätta orden vid förhör av Veckans ord eller när Alexan-
der skriver rätt svar på förhöret av Nyhetsläxan. Det gemensamma för 
dessa skrivhandlingar är att Alexander och Sara ska kombinera ett av lära-
ren presenterat (muntligt eller skriftligt) uttryck, med ett uttryck de tidigare 
memorerat. Ett exempel på detta är när det i ett skriftligt förhör av eng-
elska glosor står hemsk, och Sara förväntas kunna skriva terrible, eller när 
Alexander under ett prov i historia ur minnet rekonstruerar de fakta-
uppgifter han tidigare memorerat med uttrycket trettioåriga kriget. 

Det finns även skrivhandlingar som är mer eller mindre automatiserade, 
och det är när Alexander respektive Sara skriver användarnamn eller lö-
senord för att få tillträde till olika digitala forum eller databaser. Ytterli-
gare en mer eller mindre automatiserad skrivhandling är när Alexander 
eller Sara skriver sina namn på olika artefakter i skolan, vare sig det gäller 
att skriva sitt namn på skriftliga förhör eller prov, på arbetsscheman, teck-
ningar eller på namnlappar vilka sedan fästs på olika objekt som de till-
verkar i slöjden. 

7.3.5 Förlänga egna (interna) minnet 
Både Alexander och Sara skriver några olika typer av skriftprodukter för 
att vid ett senare tillfälle komma ihåg något de ska göra. För båda handlar 
det vid de skrivhandlingarna om att förlänga, eller snarare om att exter-
nalisera, det egna minnet. Skrivhandlingen innebär även ett objektgörande 
av minnet. Den artefakt de skapat genom skrivhandlingen kan de bära med 
sig, eller lägga på en strategisk plats för att de sedan ska kunna se den. 

Det Alexander gör när han skriver kom ihåg-lappar är att han i det ex-
terna minnet – skriftprodukten – arkiverar unika och enstaka handlingar 
han inte vill riskera att glömma bort. Sådana kom ihåg-lappar skriver 
Alexander både i skolan och i bostaden, och oavsett i vilka situationer de 
skrivs så samlar han dem som regel sedan på sitt skrivbord framför datorn, 
på en bänk i köket eller på ett skåp i matrummet. Det förekommer även att 
Alexander skriver flera kom ihåg-lappar där det är samma handling han 
vill komma ihåg, som att göra en viss skoluppgift.  

Det Sara gör när hon på det sättet förlänger sitt minne är att hon skriver 
Att göra-listor som sträcker sig över ett läsår. I de listorna arkiverar Sara 
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aktiviteter som är dagligen eller veckovis regelbundet återkommande. Lis-
torna placerar hon på skrivbordet i sitt rum. 81 

En tydlig variation mellan Alexander och Sara är alltså att medan Alex-
ander skriver för att komma ihåg unika och enstaka handlingar, så skriver 
Sara för att komma ihåg det som är regelbundet återkommande. 

7.3.6 Kommunicera 
De skrivhandlingar som här avses förekommer enbart i studien med Alex-
ander. Kännetecknet för de handlingarna är att skrivhandlingen utgör en 
initiativ- eller responshandling i en interaktion med en annan skribent. 
Skrivhandlingarna inom den här kategorin uppvisar ett mönster som är 
snarlikt det mönster för interaktion som finns beskrivet inom CA (Conver-
sation Analysis). Skrivhandlingarna kännetecknas av just interaktion, och 
att deltagarna i interaktionen gör något, till exempel kollar läget eller pla-
nerar något som ska göras i framtiden. De skrivhandlingar som är ini-
tiativhandling präglas av att skribenten har något hon eller han vill fråga 
eller berätta om, medan skrivhandlingar som är responshandling präglas av 
att vara just en respons. I det senare fallet genom att det skrivna svarar på 
en fråga eller är en reaktion och respons på ett föregående påstående. 
Skrivhandlingar för att kommunicera förekommer när Alexander sms:ar 
med mamma eller någon kompis, och i den chatt-konversation han har i 
samband med spelande. 

7.3.7 Skriva fiktion 
I de båda fallstudierna är det enbart i studien med Sara det förekommer 
skrivande av fiktiva texter. Det fiktiva skrivandet görs inom ramen för 
skolan. Ett sådant skrivande är när Sara skriver ett avsnitt till klassens 
julkalender, och ett annat är när hon skriver en berättelse till en bild. Inför 
skrivandet av julkalendern har klassen enats om ett tema och om vilka 
rollkaraktärer som ska vara med. Utifrån den ramen skriver sedan Sara en 
fiktiv berättelse, vilken när den är klar utgör en fristående episod i julka-
lendern. Berättelsen ska sedan läsas högt av en annan elev under någon av 
skoldagarnas inledning under december månad. Skrivhandlingen är i den 
här skrifthändelsen mer präglad av kreativitet än vad som gäller för de 
flesta övriga skrivhandlingar. Kreativiteten är dock begränsad, dels genom 
att Sara inte kan välja att avstå från att skriva, dels genom det överordnade 
tema och de rollkaraktärer som klassen bestämt och dels genom att text-

                                            
81 Vid en tidig intervju i hemmet kommenterade Saras mamma att Sara skriver 
listor. Sara berättade kort om listorna, och även om varför det är bra med listor. 
Sara sade att då behöver man ju inte komma ihåg själv, utan då gör listan det. 
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mängden till viss del är förutbestämd. Läraren har angett textmängden 
genom att ett visst antal A4-sidor ska skrivas.82 

7.4 Tala 
Ett genomgående drag för studierna med såväl Sara som Alexander är att 
det ofta förekommer tal som en av de delar vilka konstituerar en skrift-
händelse.83 En första indelning av talandet utgår ifrån om det talas om 
själva innehållet (möjliga betydelser) i det skrivna, eller om det talas om det 
skrivna som ett objekt. Med det senare avses alla de tillfällen där något 
skrivet talas om, men utan att innehållet diskuteras. Några exempel på det 
är yttranden som ”ta vara på den här lappen så den inte kommer bort”, 
”läs på de här sidorna”, ”glöm inte lämna in blanketten för språkvalet”. 
Ytterligare en indelning har gjorts för de skrifthändelser där deltagarna 
(främst Sara) tyst för sig själva återger något vederbörande tidigare har 
memorerat.  

7.4.1 Fråga om betydelser 
En frågehandling av typen fråga om betydelser är när Alexander under en 
matematiklektion i skolan frågar läraren Stefan hur Alexander ska veta 
antalet decimaler i svaret vid multiplikation med decimaltal. Alexander 
pekar mot en sida i matematikboken där det finns uträkning i en faktaruta 
om multiplikation med decimaltal. Stefan tittar en kort stund mot bok-
sidan, varpå han pekar mot en liten pratbubbla med faktatext bredvid 
uträkningen och frågar Alexander om Alexander läst den. Alexander riktar 
under några sekunder blicken mot pratbubblan, och Stefan frågar om 
Alexander läser. Därefter pekar Stefan mot en uppgift nedanför faktarutan 
och frågar Alexander hur många decimaler det ska vara i svaret. Alexander 
svarar, varpå Stefan ger en bekräftande respons på att Alexanders svar var 
rätt. Därefter lämnar Stefan Alexander, och Alexander räknar vidare med 
att lösa uppgifter med multiplikation av decimaltal. 

Det korta samtalet mellan Alexander och läraren Stefan visar att Alex-
ander valde att utnyttja samtal som resurs för att lösa det uppkomna pro-
blemet. Det läraren gör genom interaktionen är att visa att det är i mate-
matikbokens faktatext som lösningen på problemet ska sökas. Det är alltså 
genom läshandlingar, och inte talhandlingar, den här typen av problem ska 

                                            
82 Saras lärare har angett längden utifrån en samlad erfarenhet av hur lång en sådan 
text bör vara för att lämpa sig för högläsning under en kort morgonsamling. 
83 Jämför med hur Heath (1982a) beskriver speech events möjliga funktioner inom 
ett literacy event. 
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lösas inom just den aktiviteten.84 I forskningsmaterialet finns fler liknande 
exempel som detta, och nästan utan undantag är det från studien med 
Alexander.  

En annan frågehandling är när Sara och hennes klasskamrat Agnes till-
sammans löser uppgifter som finns på ett arbetsschema i historia. Vid en av 
frågorna de läst (om vem som skrivit den svenska nationalsången) söker de 
svaret genom att leta i sin lärobok i historia. Efter att båda tittat i boken en 
stund, frågar de klassläraren Stellan hur de ska hitta svaret. Stellan säger 
att det kanske inte är så att svaren alltid finns i läroboken, utan att de 
kanske får leta på andra ställen också. Stellan nämner att de kanske får leta 
i uppslagsböcker, en sångbok eller något annat. Sara hämtar en sångbok ur 
ett skåp, och efter en kort stunds sökläsning hittar hon och Nora det namn 
som är svaret på frågan från arbetsschemat. 

I de båda frågehandlingarna från Alexander respektive Sara (och Agnes) 
handlar frågandet inte så mycket om att förstå innehållet i ett specifikt 
yttrande, utan snarare om att frågeställaren behöver vägledning för att 
komma vidare i en pågående arbetsuppgift. 

Både Sara och Alexander använder sig dock även av frågehandlingar för 
att förstå och kunna tolka innebörden av något skrivet. En sådan fråge-
handling görs av Sara när hon står hemma i köket och bakar muffins. Sara 
tittar vid upprepade tillfällen i ett recept hon har liggande på den bänk där 
hon har alla ingredienser och redskap. Under tiden Sara bakar växlar hon 
mellan att titta i receptet och att utföra de olika handlingarna med ingredi-
enser och bakredskap. Sara tittar i receptet efter att hon utfört de hand-
lingar som uttrycks i de direktiva satserna på respektive listnivå i receptet. I 
receptet finns en flernivålista i vilken de olika momenten beskrivs. Vid en 
av nivåerna står det ”fördela margarinet med en gaffel till en grynig 
massa”.  
  

                                            
84 Det förekom dock under matematikundervisningen med läraren Stefan att ele-
verna uppmanades till muntlig interaktion för att diskutera olika sätt att komma 
fram till hur en uppgift kunde lösas. Dock var det vanligare med det som Stefan 
kallade ”bokräkning”, alltså att eleverna arbetade enskilt med de olika uppgifterna 
(eller ibland tillsammans med den som satt bredvid). 
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I exempel 15 visas transkriptionen av en sekvens i vilken Sara interage-
rar med sin syster Viktoria för att avgöra om degen är en ”grynig massa”. 
Deltagare är Sa = Sara och Vi = Viktoria, vilken är Saras två år äldre syster. 

01 Sa: viktoria ((vänder sig mot Viktoria som befinner sig 
   bakom Sara)) 
02 Vi: ha 
03 Sa: °e° de här en gry:nig ((rör med fingrarna i degbun- 
   ken)) 
04 Vi: va 
05 Sa: e den här gry:nig ((håller upp lite deg med fingrarna, 
  samtidigt kommer Viktoria fram till bänken)) 
  (1.5) 
06 Vi: (  ) 
  (2.0) 
07 Vi: gör du smö:rdeg ((Viktoria står bredvid Sara och 
   tittar ner i degbunken)) 
  (1.5) 
08 Vi: va gör du då 
09 Sa: men- e den gry:nig 
10 Vi: (  ) vänta 
11 Sa: en grynig massa 
12 Vi: de där e ju en smu:lig massa 
  (1.0) 
13 Sa: okej (.) nu får den va grynig 
  (1.0) 
14 Vi: va e de du ska göra 
15 Sa: muffins 

Exempel 15. Sara frågar om betydelsen av "grynig massa" 

Av interaktionen i det transkriberade utdraget i exempel 15 framkommer 
att Sara i den specifika kontexten inte själv kan avgöra betydelsen av ut-
trycket ”grynig massa”. Viktoria förefaller inte heller vara helt säker på 
betydelsen i den aktuella kontexten, utan definierar degen som en smulig 
massa (jämför med rad 12 i exempel 15). Efter att Viktoria inte gett den av 
Sara förväntade responsen på Saras snarlika yttranden på rad 03, 05 och 
09, indikerar yttrandet på rad 13 att Sara bestämmer sig för att degen är en 
grynig massa. Uppenbarligen är det just uttrycket ”grynig massa” som Sara 
vill ha hjälp med att i just den här kontexten få en definition av. 

Saras frågehandlingar indikerar att betydelsen av den i receptet skrivna 
frasen ”en grynig massa” inte är självklar för Sara, utan här verkar även 
förutsättas erfarenhet av bakning med sådan degtyp, och framför allt av 
hur en grynig massa ser ut och vilka egenskaper den har. Interaktionen 
synliggör något av det som brukar betecknas som tyst kunskap. Om Saras 
muffins blir lyckade har Sara gjort en erfarenhet som kan bidra till att när 
hon vid nästa tillfälle bakar kan ha hunnit erövra en viss tyst kunskap om 
vad det skrivna uttrycket ”en grynig massa” har för betydelse, och då även 
en erfarenhet av hur det skrivna ska tolkas i en viss kontext. 
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7.4.2 Förklara eller vidga betydelsefältet  
Inom skolan är det vanligt att lärare använder skrift när de har genom-
gångar av helt eller delvis nya områden, och att de då genom talhandlingar 
vidgar eller fördjupar något de skrivit eller skriver på tavlan. Ett av de 
kännetecknande dragen för dessa talhandlingar är att det är läraren som 
initierar dem, och att läraren positionerar sig så att hon eller han kan över-
blicka samtliga elever. Det är även vanligt att läraren initierar genom att 
uppmana eleverna att sluta med det de gör, och att de istället ska titta 
framåt och lyssna.  

I de båda fallstudierna är det främst den med Alexander där sådana 
talhandlingar förekommer. En sådan talhandling görs när svenskläraren 
under en genomgång om olika sätt att bilda ord, växlar mellan att skriva 
exempel på tavlan och att genom en talhandling ge förklaringar och även 
ytterligare exempel. Vid en sådan lektion talar läraren om hur verb kan bli 
adjektiv, och har på tavlan skrivit ordparen kittla – kittlig samt låna – lå-
nad. Genom en talhandling, och delvis även interaktion med elever, för-
klarar läraren hur de två verben genom avledningar blir till adjektiv.  

7.4.3 Svara på en fråga där frågeställaren inte vet eller inte är helt säker 
på svaret 
En svara-handling av den här typen är svar på frågor om vad som är skri-
vet, och där frågeställaren inte själv har tillgång till det skrivna eller möj-
lighet att tolka det skrivna. Sara gör flera sådana svara-handlingar på sin 
lillasysters frågor om vad ett visst ord eller uttryck betyder. En delvis lik-
nande svara-handling är när Alexander besvarar frågor från kamrater som 
under ett spel frågar vad olika begrepp på skärmen betyder. En något an-
norlunda svara-handling gör Sara efter att mamma frågat om vilken ugns-
temperatur det står angiven i en instruktion som ligger bredvid Sara. Saras 
svara-handling görs alltså för att Sara har närmre till det skrivna, och inte 
som i de ovan beskrivna fallen där svara-handlingen görs för att fråge-
ställaren inte själv kan komma fram till svaret. I samtliga de svara-
handlingar som kort beskrivits har det handlat om rent tidsmässigt korta 
handlingar, och att interaktionen inleds med en frågehandling som sedan 
följs av Alexander eller Saras svara-handling. 

En annorlunda svara-handling, i den bemärkelsen att den görs genom 
flera turer och under längre interaktion, görs när Sara under viskningar i 
klassrummet förklarar förkortningar i spelet Wordfeud för kamraten 
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Nora.85 Sara svarar muntligt, men skriver på sitt bänklock samtidigt även 
förkortningar och hur de ska utläsas. Sara pekar på det hon skrivit, och 
hon förklarar muntligt. Saras talhandling (och även skrivhandlingen) av-
slutas genom att Nora säger ”aha, då förstår jag”, varpå Sara inte fortsät-
ter tala om spelet och även raderar det hon skrivit på bänklocket. 

Inom skolan förekommer svara-handlingar inom båda fallstudierna. En 
sådan handling är när Alexander eller Sara svarar en lärare som frågar 
efter vad de skrivit på en viss fråga eller uppgift.  

7.4.4 Svara på en fråga där frågeställaren vet svaret 
De talhandlingar där Sara eller Alexander svarar på frågor där frågeställa-
ren redan vet svaret görs vid förhör av läxor eller vid förhör inför ett prov. 
De flesta av dessa förhör sker i hemmen, även om aktiviteten är en skolak-
tivitet. I de båda fallstudierna är det främst Sara som har sådana aktivi-
teter. Det finns ett gemensamt drag som framträder i de förhör som görs, 
och i exempel 16 visas en del av en längre transkription av ett läxförhör 
från studien med Sara. Deltagare i exempel 16 är Ma = Saras mamma och 
Sa = Sara. 

01 Ma: hm: (1.0) pt ((mamma tittar på pappret Veckans ord, 
  och sätter sig långsamt)) 
  (1.0) 
02 Ma: eh::..ett tecken för nånting eller en figur 
03 Sa: symbol 
  (2.0) 
04 Ma: och de stavas  ((mamma sänker huvudet och söker ögon- 
  kontakt med Sara, vilken sitter med sänkt huvud.)) 
05 Sa: äss y äm be o äll ((s y m b o l)) 
  (2.0) 
06 Mq: ett smalt område med vatten  [som binder ihop hav  
  eller sjöar  
07 Sa:                              [s:::un::d 
  (0.8) 
08 Ma: stavning  
09 S: me u: 
  (1,0) 
09 M: ((fnissar)) 
10 M: .hh okej 

Exempel 16. Mamma förhör Sara på läxan Veckans ord 

Vid förhöret är det orden på det papper som visas i exempel 9 som 
mamma förhör Sara på. Mammas initierande läshandling görs från defini-

                                            
85 Wordfeud är ett digitalt spel där du spelar mot en annan spelare (via internet). 
Spelet är en digital variant av spelet Alfapet, och går ut på att bilda ord genom att 
lägga ut bokstäver i rutor på en spelplan. 
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tionstexterna till respektive ord, men med inledningen utelämnad eller 
förändrad eftersom det ord Sara förväntas svara med ofta finns i den in-
ledande satsens fundament. Saras responshandlingar (svara-handlingar) 
följer direkt efter att mamma läser det eller de ord Sara tidigare valt att 
parvis memorera tillsammans med det aktuella ord som Sara ska kunna 
svara med. Sara svarar med det rätta ordet omedelbart efter att mamma 
läst det uttryck ur definitionstexten som Sara valt att memorera. Yttrandet 
på rad 02 avslutas med ”figur”, och direkt efter att mamma uttalat det 
ordet följer yttrandet på rad 03 – symbol. Just ordet figur var det ord ur 
definitionstexten som Sara memorerat tillsammans med ordet symbol. Det 
mönstret gäller för det fortsatta förhöret av de resterande uppslagsorden på 
pappret, och även för de flesta av liknande förhör.  

Ytterligare ett mönster som syns i exempel 16 är att frågeställaren (här 
är det mamma) inte fortsätter att läsa efter att Sara responderat (svarat). 
Förhören med Sara präglas av att Sara vid de allra flesta frågor responde-
rar med rätt svar genom ett yttrande, och att förhören sällan görs genom 
några längre samtalssekvenser i samband med respektive fråga. När det 
gäller förhör inför större prov är det däremot vanligt med mer utbyggda 
samtalssekvenser vid flera av frågorna, vilket görs för att förhandla om 
vilket eller vilka svar som förväntas.  

En sista kommentar om interaktionen i exempel 16 är att även om det 
finns ett genomgående mönster med närhetspar där mamma initierar och 
Sara responderar, så visar en näranalys av själva förhöret att det vanliga är 
att yttrandena inom närhetsparen varieras. En jämförelse mellan närhets-
paren på rad 04–05 respektive 08–09 visar att även om typen av fråga–
svar-struktur liknar varandra, så skiljer sig yttrandena åt. Mamma frågar 
inte på samma sätt, och Sara responderar inte på samma sätt.86 

I studien med Alexander görs liknande slags förhör på ett delvis an-
norlunda sätt än de görs i studien med Sara. Alexander använder förhören 
som ett tillfälle att både kontrollera om han kan rätt svar, och för att me-
morera rätt svar med rätt fråga (eller rätt svensk glosa med en engelsk 
glosa). Det Alexander gör är att han vid sådana förhör resonerar med den 
som förhör, och i vissa fall även högt med sig själv, om vad som bör vara 
rätt svar. I studien med Sara använder Sara som regel förhören till att hu-
vudsakligen kontrollera om hon kan rätt svar.  

Alexander och klasskamraten Martin är en eftermiddag tillsammans 
hemma hos Alexander, och de ska bland annat förhöra varandra inför ett 

                                            
86 En näranalys av själva interaktionen där metoder och teorier från CA tillämpa-
des, skulle förmodligen resultera i att en hel del går att utläsa av mammans och 
Saras interaktion. I den här studien har dock inga sådana analyser gjorts. 



176  TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften 

 

kommande prov i skolan om Europas huvudstäder. Det som uppgiften går 
ut på är att kunna kombinera rätt huvudstad med rätt land, och det skrift-
liga underlag de använder vid förhöret är ett A4-papper med en alfabetisk 
lista över europeiska huvudstäder och länder. Alexander och Martin växlar 
mellan att förhöra varandra och mellan att svara när den andre förhör. I en 
del fall kan de utan en föregående diskussion svara rätt, men ofta tillämpar 
både Alexander och Martin en strategi där de diskuterar om vad som bör 
vara rätt svar. När båda har blivit förhörda en gång säger Alexander att de 
är färdiga och att de istället ska spela ett spel. Martin invänder med att de 
inte kan namnen ännu, och att de ju måste kunna namnen också. Både 
Alexander och Martin hade i det föregående förhöret svarat fel vid flera 
tillfällen, och uppenbarligen anser inte Martin att de är klara. Alexander 
förefaller däremot vara av uppfattningen att de är klara med uppgiften, 
och börjar istället förbereda för en annan aktivitet. Efter en kort diskussion 
upprepar Alexander och Martin samma metod för att förhöra och disku-
tera vad som bör vara rätt svar. Utfallet efter den andra förhörsomgången 
var att det blev några fler rätta svar, men att det fortfarande var flera fel-
aktiga svar av både Alexander och Martin. Både Alexander och Martin 
tillämpar alltså en metod där förhör inte enbart konstitueras genom fråga-
handlingar respektive svara-handlingar, utan även genom att interagera 
med varandra för att komma fram till ett svar. Den svara-handling som i 
detta exempel är aktuell skiljer sig alltså delvis från förhör där svara-
handlingen enbart utgörs av att det efterfrågade svaret yttras. 

En dag efter skolan är Alexander och jag ensamma i bostaden. Under 
den tiden är det huvudsakligen dataspel som Alexander ägnar sig åt, men 
det förekommer även en del andra aktiviteter. En sådan är när Alexander 
gör sina läxor. Läxmaterialet ligger i Alexanders rum, och han står bredvid 
sängen när han tittar på de olika läxorna. Först läser han igenom veckans 
nyhetsläxa från ett papper (han läser med röst som gör det möjligt att ur-
skilja vad han läser). Därefter lägger han tillbaka pappret och tar istället 
upp en lärobok i spanska. Alexander frågar om jag kan förhöra honom på 
spanskläxan, men jag säger att jag inte kan spanska, och att han nog bör 
vänta tills hans mamma kommer hem. Alexander lägger då tillbaka boken, 
och vänder sig mot datorn. I exempel 17 visas en transkription av min och 
Alexanders interaktion direkt efter att Alexander lagt undan boken. Del-
tagare är To = observatören Tomas, Al = Alexander. 
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01 To: men du kan ju >läsa på< om du vill 
  (1.0) 
02 Al: ja måste ha nån som förhör mej (0.9) me ja kan ju inte 
  >läsa på< dom där (.) hun:dra räkneorden ((under slu- 
  tet av yttrandet sätter sig Alexander på stolen vid  
  datorn)) 

Exempel 17. Alexander och observatören talar om en spanskläxa 

Av Alexanders yttrande stärks de resultat som framkommit från analyser 
av förhör i vilka Alexander gör svara-handlingar. Alexander väljer i de 
fallen att använda tal och interaktion som resurs för att både läsa på, alltså 
memorera, läxan och bli förhörd på denna.  

7.4.5 Tala om själva objektet 
I materialet som helhet är det relativt vanligt förekommande med tal om 
ett skrivet objekt. I sådana talhandlingar används olika ord för att be-
teckna själva objektet. Några vanliga sådana ord är lappen, boken, blan-
ketten, anmälan eller läxan. Det deltagarna oftast gör när de talar om ob-
jektet är att de talar om vilka handlingar som förväntas (ta med, ta vara 
på, läsa, lämna in, hämta, skriva, kasta) eller om status och funktion för 
objektet (intyg hemifrån om att få vara med i tv, gruppspelslapp vid musik-
lektioner för att uppnå rättvis fördelning av resurser eller en kallelse till ett 
tandläkarbesök).  

Det är inte alltid som gränsen mellan tala om innehåll eller tala om ob-
jekt är helt uppenbar, eftersom deltagarna inte alltid gör en sådan distinkt-
ion. Ur ett analytiskt perspektiv är det dock intressant att notera skillna-
den, eftersom det synliggör att vissa särskiljande drag finns inom de olika 
talhandlingarna. Det är också intressant att med analysen kunna synliggöra 
att skrift är starkt förknippad med materialitet och format. I deltagarnas 
vardagliga aktiviteter märks detta bland annat genom att i interaktion 
benämna det skrivna med nominalfraser eller genom att pronomenalisera 
själva objektet (skriftprodukten). Av exempel 18 nedan framgår att grän-
sen mellan innehålls- och objektsaspekten av en skriftprodukt kan vara 
hårfin, och även hur pronomenalisering av skriftprodukten brukas i en 
vardaglig praktik. I exempel 18 visas en sekvens under den sista lektionen 
för dagen (från Sara). Det är en lektion där eleverna arbetar med ett eget 
arbete i historia. Mot slutet av den lektionen riktar sig klassläraren Stellan 
mot klassen, och talar högt till klassen.87 Sara och flertalet övriga elever 
riktar sina blickar mot Stellan, och i alla fall Sara följer sedan med blicken 

                                            
87 Varje måndag eftermiddag delar klassläraren Stellan ut läxorna Veckans matte 
samt Veckans ord. 
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Stellan och den elev som kommenterar det Stellan säger. Sekvensen i exem-
pel 18 är en transkription av den korta replikväxling som följer när Stellan 
börjar tala till klassen. Deltagare är St = klassläraren Stellan, Ha = eleven 
Hampus. 

01 St: för å spara lite tid här nu så går ja å lägger ut  
veckans: (1.0) matte ((Stellan lägger ett första pap-
per med Veckans matte på en elevs bänk.)) 

02 Ha: ja har redan tittat på den å den va ju rätt lätt  
((Stellan tittar under några sekunder på Hampus. Ham-
pus har under de sekunderna blicken riktad mot Stel-
lan. Stellan vänder sedan blicken från Hampus och 
fortsätter att dela ut Veckans matte.)) 

Exempel 18. Lärare delar ut veckans matematikläxa 

Yttrandet på rad 01 hanterar läxan som ett objekt. Det är något som be-
nämns med en nominalfras, och som går att lägga på elevernas bänkar. 
Yttrandet på rad 02 hanterar läxan både som ett objekt och som något 
med betydelser (innehåll). Det som synliggör denna variation är att pro-
nomenet den har olika referenter vid de båda tillfällen det används. Den 
första delen av yttrandet, ”ja har redan tittat på den”, hanterar läxan som 
ett objekt vilket är möjligt att visuellt uppfatta. Referenten till den är papp-
ret med själva läxuppgiften (det som Stellan ska dela ut). Den andra delen 
av yttrandet, ”den va ju rätt lätt”, hanterar läxan som ett innehåll. Refe-
renten till den är innehållet i det som står på pappret. Det vill säga att i det 
senare fallet är det den betydelsemässiga aspekten av skriftprodukten, me-
dan det i det förra fallet är den materiella aspekten av skriftprodukten 
(som ett visuellt objekt). 

7.5 Objektifiera 
De handlingar som behandlas under rubriken Objektifiera har det gemen-
samma kännetecknet att aktörerna genom kroppsrörelser hanterar en 
skriftprodukt som ett objekt. Genom att aktörerna pekar på något skrivet, 
lyfter upp och håller fram något skrivet eller döljer något skrivet, så gör 
kroppsspråk och gester att en viss skriftprodukt blir satt i förgrunden al-
ternativt blir dold.  

7.5.1 Peka på något 
När aktörerna pekar på något skrivet görs det ofta som en indexering av 
något vilket även yttras muntligt. När Saras eller Alexanders lärare har 
morgongenomgång av skoldagen, eller av enskilda lektionsmoment, så står 
lärarna vid tavlan och talar samtidigt som de pekar mot listor där de olika 
momenten är angivna. Själva pekandet gör att det skrivna som läraren 
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talar om även blir till något visuellt; eleverna kan se (och kanske även läsa) 
det läraren talar om. Samma skrifthändelse rymmer alltså både en auditiv 
och en visuell aspekt av ett visst uttryck. På samma sätt gör även Alex-
ander respektive Sara när de med kamrater talar om något skrivet. Ett 
exempel är när Sara förklarar förkortningar i spelet Wordfeud för Nora, 
och pekar mot skrivna förkortningar och uttydningar samtidigt som hon 
muntligt förklarar. 

En annan handling inom peka på något är när lärare med kroppsrörelser 
markerar vad som är viktigt. Vid sådana tillfällen har lärarna skrivit något 
på tavlan som de sedan tydliggör och markerar genom att peka på det 
(visualisera), genom att utläsa det skrivna och genom att tala om det 
skrivna. Skrifthändelser där sådant pekande görs är när läraren uppmanar 
eleverna att skriva av det som står på tavlan, och motiverar det med att det 
är något viktigt att kunna. En sådan Peka på-handling är när Alexanders 
lärare Stefan uppmanar klassen att skriva och rita av det han gör på tavlan 
under en lektion där han förklarar vad en biologisk cell är. Vid flera till-
fällen under genomgången markerar han begrepp genom att upprepat peka 
på dem och samtidigt tala om dem.  

Ytterligare en typ av handling inom peka på något är när lärare upp-
manar eleverna att titta framåt mot något de skrivit eller skriver på tavlan, 
och samtidigt pekar mot det skrivna. I en svensklektion från studien med 
Alexander skriver läraren på tavlan, och vid flera tillfällen uppmanar lära-
ren klassen att vända sig framåt och koncentrera sig på lektionen. Det ut-
tryck som då används av läraren är att ”titta häråt”, och samtidigt som 
han säger ”titta häråt” pekar han på ett skrivet uttryck på tavlan. Själva 
pekandet har här snarast en funktion av att samla elevernas koncentration 
och fokus, och det skrivna är i de fallen snarast en punkt för eleverna att 
rikta fokus mot. Eftersom läraren står alldeles bredvid det han pekar på, så 
innebär det att elevernas koncentration även riktas mot läraren (om elever-
na gör så som läraren uppmanar dem att göra).  

Ännu en typ av handlingar inom Peka på något är från skrifthändelser 
där Sara eller Alexander tillsammans med en kamrat eller förälder söker 
efter något på en digital hemsida. Det typiska är att ett bestämt uttryck 
eller tema (en rubrik eller liknande) söks på en hemsida, och att den av 
aktörerna som inte manövrerar datorn pekar mot den yta på datorskärmen 
där det eftersökta uttrycket syns. Samtidigt med pekandet görs även ett 
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yttrande som används deiktiskt,88 som till exempel ”där är det”, eller ”det 
står längst ner”.  

7.5.2 Lyfta fram eller hålla upp något 
Precis som i föregående avsnitt är det här fråga om handlingar som görs 
samtidigt med tal. En vanlig handling är när en lärare står framför klassen 
och håller upp något samtidigt som hon eller han talar om det. En sådan 
handling gör Alexanders so-lärare när han håller upp ett kompendium som 
han tidigare delat ut till klassen, och samtidigt muntligt påminner om att 
det är viktigt att läsa på i kompendiet. En annan handling är när Saras 
klasslärare håller upp en bunt med A4-papper med elevers val av främ-
mande språk till årskurs sex, och samtidigt påminner dem som ännu inte 
lämnat in blanketten att göra det. 

7.5.3 Täcka över något 

En typ av handling i Täcka över något är när Sara i skrifthändelser med en 
hand (eller delar av en hand) täcker över något skrivet som hon ska kon-
trollera om hon kan återge på rätt sätt. Vid dessa skrifthändelser sitter Sara 

                                            
88 Deiktiska uttryck och deixis är begrepp som används och beskrivs inom gramma-
tik (se SAG) samt pragmatik (Levinson, 1983). Med deiktiskt uttryck menas att 
uttrycket pekar ut något eller någon i den situation yttrandet görs. Ett deiktiskt 
uttryck fungerar enbart om deltagarna delar samma deiktiska rum, det vill säga att 
de har samma förståelse av vad ett uttrycks referent är.  

Exempel 19. Sara täcker över delar av läxan Veckans ord 
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för sig själv i sitt rum och läser en läxa. I exempel 19 visas en bild i vilken 
Sara läser på läxan veckans ord. Förutom att tyst läsa och memorera ord 
och definitioner, så gör hon även en självkontroll genom att täcka över det 
hon ska kunna och samtidigt (i bästa fall) då kan återge det ord hon ska 
kunna. 

I studien med Alexander förekommer en del handlingar för att täcka 
över något skrivet, och då i situationer där han väljer att dölja vad han 
skriver på ett prov eller vad han skriver i olika uppgifter under lektioner. I 
det senare fallet görs det vid arbete med olika instuderingsuppgifter i eng-
elska och ibland även vid räkning under matematiklektioner.  

7.6 Flytta 
En aspekt av att skrift är inskriptioner på en yta, är att materialiteten i sig 
kan göra det möjligt att förflytta en artefakt med skrift på, eller att för-
ändra artefaktens placering i det fysiska rummet. I det här avsnittet är det 
skriftprodukternas materialitet som ger förutsättningarna, och viss typ av 
materialitet hör typiskt hemma på bestämda platser (en kom ihåg-lapp eller 
inköpslista ställs inte i en bokhylla, och böcker slängs inte i en soppåse).  

7.6.1 Förflytta själva objektet 
En vanlig handling är att någon bär med sig ett eller flera objekt med en 
eller flera skriftprodukter på. I hemmet tar Sara fram ett recept ur ett skåp 
för att baka, och efter bakningen lägger hon tillbaka receptet i skåpet. Både 
Sara och Alexander bär med sig skriftprodukter mellan skola och hem. I 
hemmen bär de sedan dessa skriftprodukter till sina rum, eller till en plats 
där de sitter och gör läxorna eller blir förhörda på dem. I skolan hämtar 
de, respektive lägger tillbaka, skriftprodukter i sina bänkar, i sitt personliga 
skåp eller flyttar skriftprodukter mellan bibliotek och lektionssal. Vissa 
flytta-handlingar görs genom att flytta samma skriftprodukt mellan olika 
aktiviteter. Så gör Alexander när han från bostaden bär med sig kallelsen 
till ett tandläkarbesök, vilken han sedan först visar för klassläraren och 
därefter på tandläkarmottagningen. Andra handlingar är att arkivera ett 
objekt i en pärm, i ett skåp eller att kasta objektet i en papperskorg. 

Även digitala objekt förflyttas, och ofta används begrepp från den fy-
siska verkligheten för att benämna handlingar och objekt i den digitala 
verkligheten. Ett dokument kan flyttas mellan olika mappar, läggas på ett 
skrivbord eller slängas i en papperskorg. Objektet kan även kopieras, klip-
pas i och klistras in i. 
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7.6.2 Förändra objektets läge 
En vanlig handling är när ett objekt vrids på ett bord eller en bänk, för att 
visa någon annan eller för att själv kunna se bättre. En annan vanlig hand-
ling är när objektet förändras genom att Sara eller Alexander ”bläddrar” 
mellan olika sidor. Handlingarna utförs med såväl objekt av papper som 
med digitala objekt. Ett exempel på när ett digitalt objekts läge förändras 
är när Alexander respektive Sara scrollar på hemsidor för att kunna se mer 
av det digitala objektets yta. 

7.7 Sammanfattande diskussion 
Analysen visar att det som görs när någon läser, skriver, talar om, eller 
flyttar på, en skriftprodukt går att definiera i ett antal grundläggande 
handlingstyper. Det framgår också av analysen att flera av de handlings-
typerna är vanligt förekommande vid olika slags skriftanvändningar, me-
dan vissa är mer avgränsade till några få sätt att använda skrift.  

Läshandlingarna sökläsa och pincettläsa är sådana som förekommer 
inom flera olika slags aktiviteter. Några sådana är att lösa matematik-
uppgifter ur matematikboken, söka efter svar på instuderingsfrågor och 
läsförståelsefrågor, välja ut vilka textavsnitt som ska skrivas av i en bli-
vande faktatext, identifiera engelska verb i en saga, söka efter information 
om ett postpaket, söka bland, och välja ut, rubriker i en träfflista vid en 
internetsökning och administrera samt organisera spelande av tv- och da-
torspel. Läshandlingen läsa för att förstå eller tolka innehåll görs för att 
kunna lösa matematikuppgifter, för att kunna besvara läsförståelsefrågor, 
för att försöka förstå lillasysters önskelista, för att förstå hur ett uppdrag 
(quest) i ett spel ska utföras och vid läsning av undertext i filmer eller tv-
program. Läshandlingen översiktsläsa görs för att orientera sig i en skrift-
produkt, som att titta igenom reklamhäften, digitala hemsidor, tidningar, 
nya böcker, häften och instruktioner av olika slag, och för att orientera sig 
i spel.  

Den enda läshandling som inte på samma sätt som ovan förekommer 
inom flera olika slags skrifthändelser är löpläsa. Löpläsa görs i princip 
enbart under tystläsningen i skolan, och då av de barn- och ungdom-
sböcker som Alexander och Sara lånat på sina skolbibliotek. 

Sara och Alexander uppvisar en speciell variation när det gäller just 
sökläsning. Alexander utnyttjar ofta tal som den primära modaliteten, 
medan Sara utnyttjar skrift. När det finns någon i närheten, frågar ofta 
Alexander var någonstans i en text ett visst svar eller en viss uppgift finns. 
Sara använder däremot skrift som den primära modaliteten, och ibland 
även bild, för att hitta det hon söker. Sara har även utvecklat strategier 
utifrån sina tidigare erfarenheter. Några exempel som visar det är hur Sara 
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gör när hon läser på läxan Veckans ord, och hur hon gör för att vid arbete 
med instuderingsfrågor hitta var i en viss källtext svaret hon söker finns. 

Av skrivhandlingarna är kopiera en ofta återkommande typ av handling. 
Det görs till exempel när en lärare i skolan uppmanar eleverna att skriva av 
det som står på tavlan, när Alexander och Sara skriver svar på instude-
ringsfrågor genom att skriva av (kopiera) från en källtext, när de skriver en 
faktatext genom att skriv av valda textavsnitt ur en källtext, eller när Alex-
ander skriver av lösenord han tidigare skrivit på ett papper för att inte 
glömma bort (vilket i sin tur är en externalisering och förlängning av det 
egna minnet). När Alexander sedan lärt sig lösenordet och användar-
namnet är det fortfarande en kopiera-handling när han skriver, men han 
behöver inte läsa utan har istället lagrat dessa uttryck i sitt interna minne 
(alltså kopierar han ur minnet). En intressant notering om skrivhandlingen 
kopiera är när Sara och Signe talar om vad de ska skriva om Gustav II 
Adolf. Sara talar om en sådan handling som att hon skriver om. Det inne-
bär att handlingen att skriva om något, i praktiken görs genom att skriva 
av en förlaga, alltså en kopiera-handling. 

Skrivhandlingen klickskriva synliggör att gränsen mellan läsa och skriva 
tenderar att lösas upp. Även om det i en mening är kvalitativa skillnader 
mellan att läsa (koda av och förstå skrivna symboler) och skriva (göra 
inskriptioner), så blir de handlingarna när de görs i de digitala formaten 
ofta gjorda på ett sätt som snarast motiverar till att se dem som en hand-
ling. Dessutom är flera av klickskriva-handlingarna handlingar som i en 
närapå direkt mening fungerar som ordergivning, eftersom Alexander och 
Sara genom att klickskriva direkt länkas till en ny plats, startar ett spel, 
inleder ett uppdrag eller gör ett utspel.  

Den skrivhandling som är minst vanligt förekommande är skriva fiktion, 
och det görs enbart av Sara inom några enstaka skoluppgifter. 

Vissa av tala-handlingarna har sin grund i att skriftprodukten i sig inte 
ger tillräcklig information i den aktuella situationen (som när Sara syr i 
skolans textilslöjd), utan det krävs även vad som snarast är att betrakta 
som någon slags tyst kunskap (om när smeten är tillräckligt blandad och 
hur själva hantverket görs när man syr). I de här båda exemplen är det 
fråga om en tyst kunskap som Sara ännu inte tillgodogjort sig, men som 
hon (rimligtvis) är på väg att tillgodogöra sig. Det finns även tala-
handlingar som har en stark karaktär av att upprätthålla och utveckla 
relationer med kamrater, som när Sara och Alexander gör skoluppgifter 
tillsammans med kamrater. 

De två handlingstyperna objektifiera och flytta gör på ett påtagligt sätt 
skriftens materiella egenskap synlig. Skrift är något visuellt som kräver 
materialitet (jämför med beskrivningen i 2.3). Skriftprodukter är något 



184  TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften 

 

med materialitet, något som går att peka på eller förflytta. Skrift inte bara 
finns, utan det finns någonstans, och alltid i ett visst format. Den materiella 
aspekten av skrift blir även uppenbar genom att deltagarna använder pro-
nomenaliseringar när de talar om en skriftprodukt, eller genom att tala om 
lappen, boken, läxan, receptet och provet. 
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8 Skrift på papper och skärm 
I det här och nästa kapitel är syftet att besvara de tre sista av forsknings-
frågorna, det vill säga vilka skriftprodukter är det som barnen möter och 
som finns i deras dagliga miljöer, och vad kännetecknar skriftprodukterna 
när det gäller format, visuell organisationsprincip för skrift, kohesion och 
fras- och satsstruktur? Här besvaras de frågorna för skrift på materiali-
teterna papper och skärm. 

Analysen i det här kapitlet och i nästa kapitel har som grund att skrift är 
knutet till materialitet och format (se avsnitt 3.7.2). I avsnitt 8.1 presen-
teras en översikt där skriftprodukterna delats in efter några typiska drag. I 
avsnitten 8.2–8.16 presenteras sedan en analys av de skriftproduktstyper 
som översikten visar. Därefter följer så avsnitt 8.17 med några samman-
fattande kommentarer om analysen i kapitlet.  

Utöver skrift på papper och skärm och skrift på vita tavlan, så finns det i 
forskningsmaterialet några enstaka skriftprodukter som är skrift på bänk-
lock och skrift på en träbit i slöjden. I den analys som presenteras i det här 
kapitlet är inte de skriftprodukterna med, eftersom de enbart utgör en yt-
terst begränsad del av den totala mängden skriftprodukter. När det gäller 
kohesion och grammatiska särdrag har de skriftprodukterna dock stora 
likheter med flera av de skriftprodukter som analyseras i det här kapitlet. 

8.1 Typer av skriftprodukter 
I ett första steg har skriftprodukterna delats in efter materialiteterna pap-
per och skärm. Därefter har sedan en indelning gjorts efter skriftproduk-
ternas format och typiska användningsområden. Till exempel används 
skriftprodukter i typen recept på ett sätt som skiljer just recept från andra 
typer av skriftprodukter. De olika typerna av skriftprodukter har därmed 
en slags genrekaraktär. De är igenkända, många av dem omtalas med en 
specifik benämning, och används på ett för sammanhanget typiskt sätt. 
Några korta exempel på vad som avses med att de används på ett typiskt 
sätt är att recept typiskt används till att baka eller laga mat, men däremot 
inte för att spela World of Warcraft, för att via en sms-tråd föra ett samtal 
med en kamrat om hur läget är, eller för att besvara instuderingsfrågor i 
skolämnet religion.  
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Tabell 4. Översikt av skrift på papper och skärm 
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I översikten som visas i tabell 4 finns i vänstra kolumnen en lista med de 
olika skriftproduktstyperna. Med en så varierande empiri som fallet är i 
den här studien, så blir en viss asymmetri mellan de olika typerna närapå 
en nödvändighet. Vissa av typerna känner vi igen som relativt etablerade 
genrer (som Skönlitteratur), medan andra inte känns igen som någon eta-
blerad genre (som Kom ihåg-lapp). Det gemensamma vid indelningen i 
olika typer har dock varit att utgå från format och huvudsakligt använd-
ningsområde, vilket ju delvis även är ett sätt att inom genrebeskrivningar 
särskilja genrer.  

Överst i listan står skriftproduktstyper med ett väletablerat format, och 
som i kulturen har en relativt hög status (som ju skönlitteratur får anses 
ha). De skriftprodukterna kännetecknas också av att de finns kvar över 
relativt lång tid. Det innebär i praktiken att de översta listnivåerna visar 
skriftprodukter som är förlagsutgivna och med ett lagstiftat skydd av upp-
hovsrätten.89 Skriftprodukterna i de nedre listnivåerna har inte samma 
slags status i kulturen, och har heller inte något lagstiftat skydd av upp-
hovsrätten. De skriftprodukterna har som regel även kortare varaktighet i 
tid, vilket bland annat blir synligt genom att kom ihåg-lappar slängs och 
att chatt-rader raderas. 

Listan med de olika skriftproduktstyperna ska läsas så att varje listnivå 
leder in i de mer taxonomiska kategorierna med olika förpackningsformat. 
I kolumnerna för de olika förpackningsformaten visas genom förkortning-
arna A (=Alexander) respektive S (=Sara) vilka typer av skriftprodukter och 
förpackningsformat som förekommer i studierna med Alexander och Sara. 
Kolumnen längst till höger i översikten visar vilken visuell organisations-
princip som är den mest typiska för respektive skriftproduktstyp. I vissa 
fall anges två visuella organisationsprinciper, vilket indikerar att dessa två 
organisationsprinciper förekommer på ett sådant sätt att det inte är möjligt 
att ange den ena som mer typisk än den andra. 

Av översikten framkommer att av förpackningsformaten är pappersark i 
storleken A3–A5 och datorskärm de format som är knutna till flest skrift-
produktstyper. Av översikten framgår en skillnad mellan Sara och Alex-
ander när det gäller de skriftproduktstyper som formatet datorskärm är 
knutet till. En förklaring till det är att Saras klass hade tillgång till datorer i 
en utsträckning som Alexanders klass inte hade. Det innebär att de typer 
av skriftprodukter som används inom skolan, som Läromedel, i studien 
med Sara kan förekomma både i något av pappersformaten och på da-

                                            
89 Enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. (SFS 
1960:729). 
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torskärm, medan motsvarande skriftprodukter i studien med Alexander 
enbart förekommer i pappersformat.  

Den visuella organisationsprincip för skrift som förekommer i flest typer 
av skriftprodukter är lista. Ytterligare ett framträdande drag för hur skrift 
är organiserad är att löpskrift är knutet till format som rymmer större 
skriftmängder, som Bok, Tidning och Häfte, medan skriftrad är knutet till 
de båda pappersarksformaten, samt till formaten Dator och Mobiltelefon.  

8.2 Skönlitteratur  
Skönlitteratur är en typ av skriftprodukt med typisk genrekaraktär. Ett sätt 
att beskriva homogeniteten är att utgå från biblioteksväsendets klassifi-
ceringssystem.90 Samtliga skriftprodukter (böcker) i Skönlitteratur har 
samma klassificering, och återfinns bland bibliotekets Barn- och ungdoms-
litteratur. Dessutom består Skönlitteratur enbart av böcker i form av in-
bundna utgåvor. I exempel 20 visas första sidan av det inledande kapitlet 
ur Harry Potter och Hemligheternas kammare, vilken i analysen fungerar 
som ett typexempel för Skönlitteratur. 

Överst på sidan finns en paratext som anger kapitlets löpnummer och en 
rubrik. Det som ur ett visuellt perspektiv bidrar till kohesion på den aktu-
ella sidan är att radlängderna till höger avgränsas med jämna sidmargina-
ler, att samma radavstånd tillämpas, att samma typsnitt och teckenstorlek 
tillämpas, och att skriftblocket omges av en bred marginal. Det finns på 
sidan alltså visuella sambandsmarkörer (som det gemensamma typsnittet 
och radlängden), och även en visuell avgränsare i form av den tomma ytan 
(marginalen) som omger blocket med skrift. 

Ur textbindningsperspektiv är referensbindning en frekvent före-
kommande bindningstyp. I exemplet visas med hård rektangel referens-
bindning till Mr Vernon Dursley, med rundad rektangel till Harry Potters 
uggla, och slutligen visas med ellipsformad ram referensbindning till Harry 
Potter. Flera av referensbindningarna utgör subjekt i satser, och står ofta 
som satsbas, vilket även bidrar till en tematisk bindning genom tema-
upprepning.  

Med understrykningarna i exemplet markeras några ledfamiljer. En 
första är den som förenas med frukosten på rad 1, med sambandsleden 
bord (rad 5–6) och en bit stekt ägg (rad 12). Strax nedanför mitten av si-
dan etableras en mat-ledfamilj med sambandsleden göda dig, skolmat, 
svälta och tillräckligt med mat.  

                                            
90 Klassifikationssystemet som avses benämns SAB, och utvecklades av Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening. Föreningen övergick år 2000 till Svensk Biblioteks-
förening (Svensk Biblioteksförening). 
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Ett dominerande drag i exemplet, och för boken som helhet, och även 
för andra skönlitterära böcker i empirin, är att det är tämligen frekvent 
förekommande att i skrift återge tal och talad interaktion. I Harry Potter 
och Hemligheternas kammare görs det genom citatmarkeringar, medan 
andra böcker i empirin tillämpar anföringsstreck som markör för tal.  

8.3 Läromedel 
Läromedel är något som typiskt är knutet till skolans undervisning. I det 
här avsnittet avses skriftprodukter vilka är tryckta och utgivna som just 
läromedel. Samtliga förekommande skriftprodukter inom läromedel är 
utgivna av förlag och skyddade enligt lagen om upphovsrätt. En skillnad 
mot de inbundna böckerna i kategorin skönlitteratur är att de flesta objekt 
i kategorin Läromedel är häftade böcker. Nord (2008:160) pekar på att eb 
typ av inbindning ”kan signalera ett visst praxisnära bruk” (ibid:160). En 
egenskap för de häftade böckerna är att de är enkla att ha liggande upp-

Exempel 20. Harry Potter och Hemligheternas kammare 
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slagna, vilket ofta är fallet när Alexander respektive Sara löser matematik-
uppgifter eller gör övningar i boken Workbook (ett läromedel i engelska).  

Läromedel har vanligen pappersformat, men ett delvist digitalt läro-
medel förekommer (läromedlet Pilen). Även i detta fall handlar det om ett 
läromedel utgivet av ett förlag, och etiketterat som just läromedel. De 
läromedel som visas och analyseras i det här avsnittet är från skolämnena 
matematik, historia (inom ämnet SO) och svenska. 

8.3.1Matematik 

I exempel 21 visas ett uppslag ur en matematikbok som både Sara och 
Alexander använder. Boken består av ett antal kapitel med en gemensam 
struktur. I sidfoten står sidnumrering och kapitlets titel. I sidhuvudet på 
vänstersidan står paratexten medelvärde. En vanlig struktur i kapitlen är 
att en paratext ramar in ett semiotiskt rum som sträcker sig över just ett 
uppslag med två sidor. Det vill säga att varje nytt bokuppslag har en lik-
nande typ av paratext överst till vänster. Färgmarkeringen i övre delen av 
respektive sida har samma färg för det aktuella delkapitlet. Delkapitlets 
titel är Grundkurs, och markeras med grön färg (titeln syns dock inte i 
exemplet). Färgmarkeringen fungerar därmed som en visuell sambands-
markör för delkapitlet. Nedanför medelvärde finns en inramad yta med 
text som förklarar räknesättet vid uträkning av medelvärde. Inramningen, 

Exempel 21. Ett siduppslag ur en lärobok i matematik 
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och den för den inramade ytan speciella färgen, är visuella sambands-
markörer som skapar visuell kohesion i det semiotiska rum som utgörs av 
den inramade ytan. Liknande inramningar återkommer på flera av sidorna 
i boken, och i samtliga fall används både inramning och färg som visuella 
sambandsmarkörer. 

En genomgående disposition är att varje kapitel innehåller en numrerad 
lista med uppgifter som ska lösas. Numreringen börjar om med 1 för varje 
nytt kapitel. De olika nivåerna i de listorna utgör de arbetsuppgifter som 
Sara och Alexander ägnar absolut störst del av tiden åt under matematik-
lektionerna. 

På bokuppslaget i exempel 21 finns det flera illustrationer eller figurer, 
vilket förekommer på i princip varje sida i matematikböckerna. Kohesion-
en mellan bildelementen och skriftelementen skapas på något olika sätt, 
och med olika styrka. Bilden nederst på vänster sida illustrerar det som 
uttrycks i den första meningen i uppgift 15 ovanför bilden, Ian åker buss 
till skolan. En liknande relation mellan bild och skrift finns även överst på 
samma vänstersida. Bilden illustrerar där det som uttrycks genom fraserna 
spelade matcher och poäng, vilka finns i den inramade skriften tillsammans 
med bilden. Relationen mellan de båda bildelement och deras respektive 
skriftelement kännetecknas av förankring (se 3.7.2) 

På högersidan i exempel 21 finns en bild med en elev vid en tavla, vilken 
hör samman med uppgift 20 som återfinns alldeles ovanför bilden. Bilden 
är här ett nödvändigt element i den texthelhet som bildelement och skrift-
element i uppgift 20 utgör. Relationen mellan bildelement och skrift-
element är här en avbytesrelation (se 3.7.2). De båda elementen komplette-
rar varandra, och bidrar var för sig med nödvändiga delar för helheten. 
Det finns dock ingen visuell sambandsmarkör som anger att bilden hör 
samman med uppgift 20. Istället blir sambandet, och kohesionen, uppen-
bar genom en textuell (verbalspråklig) sambandsmarkör genom det deik-
tiska uttrycket på de här tiderna (rad 1–2 i uppgift 20). På den avbildade 
tavlan finns i den vänstra kolumnen sedan de olika tider angivna som Ian 
sprang på. 

I exempel 22 visas ett utdrag från samma matematikbok som i exempel 
21. De fyra fetstilta uppgiftsnumren i vänstermarginalen är var för sig en 
inramning till ett semiotiskt rum. Inom de olika semiotiska rummen skapas 
kohesion på något olika sätt. I uppgift 16 skapas kohesion genom den 
grammatiska konstruktionen, och genom den visuella organisationen med 
listnivåerna a), b), c), och den för varje nivå linjära ordningen med nume-
riska tal. Den grammatiska konstruktionen är en direktiv sats som inleds 
räkna ut medelvärdet av talen, och där satsens avslutande led fullbordas 
med respektive listnivås numeriska uttryck.  
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I uppgift 17 ryms både några skriftrader, en rutindelad förteckning över 
veckodagar och bildelement (figuren med pratbubblan) i samma semiotiska 
rum. Relationen mellan de olika delarna i rummet är att veckodagarnas 
namn (genom förkortningar som Må och Ti) i den rutindelade förteckning-
en tillhör samma ledfamilj som etableras i skriftraderna ovanför genom 
sambandsleden vecka och dag. Relationen mellan det avbildade djur-
huvudet med pratbubblan och övriga element i det semiotiska rummet är 
att skriften i pratbubblan förklarar vad symbolen $ i den rutindelade för-
teckningen betyder. Skriften i pratbubblan tillför en betydelse som inte 
framgår av övriga element, men som inte är helt nödvändig för att kunna 
lösa uppgiften (i alla fall inte om läsaren redan vet vad symbolen $ står 
för).  

I varje uppgift finns ett antal skriftrader som beskriver och ger instruk-
tion för vad som förväntas av eleverna. För att visa hur textbindning görs 
inom respektive uppgift har jag med understrykning markerat referens-
bindning, och genom inramning (hård rektangel respektive ellips)markerat 
olika ledfamiljer. Genom textbindningen skapas en tydlig textuell (verbal-
språklig) kohesion inom skriftraderna för respektive uppgift. 

Några grammatisk kännetecken för skriftraderna i uppgift 17–19 är att 
de inleds med en eller två deklarativa satser, och avslutas med en inter-
rogativ eller en direktiv sats. I uppgift 17 är uttrycket ”Mrs Duncan tycker 
att matkostnaderna är höga” en deklarativ sats, medan uttrycket ”hur 
mycket kostade maten i genomsnitt” är en interrogativ sats. I uppgift 19 är 

Exempel 22. Utdrag från högersidan i exempel 21 
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uttrycket ”Räkna ut medelåldern i familjen” en direktiv sats. De två typer 
av satskonstruktion som här visats är kännetecknande för uppgifterna i 
samtliga matematikböcker i kategorin, det vill säga de inleds ofta med en 
eller ett par direktiva satser, och avslutas med en interrogativ eller direktiv 
sats. Undantagen är sådana uppgifter som uppgift 16, där endast en sats 
förekommer. I sådana fall är det antingen en direktiv sats (som i uppgift 
16) eller en interrogativ sats (alltså en fråga) som förekommer.  

8.3.2 Historia 
Sidorna på bokuppslaget i exempel 23 kommer från en lärobok i historia 
och handlar om 30-åriga kriget. Sidhuvud och sidfot är visuellt av-
gränsade med linjer och innehåller kapitelrubrik respektive sidnummer. 
Mellan de horisontella avgränsarna ryms ett semiotiskt rum som domine-
ras av en visuellt likformad brödtext, vilken kännetecknas av gemensam 
teckenstorlek, av gemensamt typsnitt och av indelningen i kolumner med 
gemensam bredd.  

Vänstersidan har utöver brödtexten en bild av en ryttare till häst, och 
nederst ett textstycke i kursiv stil och med en radlängd som avviker från 
brödtextens. Högersidan har två mindre semiotiska rum som båda har 
funktionen att illustrera och förklara begrepp som nämns i brödtexten. 
Överst är det en illustration av två knektar, och till höger ett fotografi av 
Silverbibeln. Under dessa bilder finns en kortare text med ett för båda il-
lustrationerna gemensamt typsnitt och en gemensam teckenstorlek. 

Exempel 23. Ett siduppslag ur en lärobok i historia 
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Nederst till höger på högersidan finns ett mindre semiotiskt rum som 
avgränsas av en rektangulär ram, som förutom inramningen även av-
gränsas genom avvikande färger från sidan i övrigt. Inom den mindre ra-
men står en direktiv sats: ”Fundera på”. Inom den större ramen står sedan 
först en deklarativ sats, och därefter en interrogativ sats i vilken läsarens 
åsikt om påståendet i den föregående deklarativa huvudsatsen efterfrågas. 
Typen av inramning och även typen av grammatisk struktur för de inra-
made skriftraderna, återkommer vid flera tillfällen i boken.  

I exempel 24 har tre typer av textbindning markerats. De inringade or-
den i första textstycket är konnektivbindningar till ett omedelbart föregå-
ende avsnitt där ett antal tidigare krig behandlats. Det inringade snart är en 
temporal konnektion, och det inringade ytterligare är en additiv konnek-
tion.  

Understrykningarna i första 
textstycket markerar en refe-
rensbindning inom stycket, 
vilken också binder samman 
rubriken trettioårigka kriget. 
Understrykningarna visar även 
en retorisk bindning genom den 
treledade stegringen91 från den 
obestämda formen ett krig (rad 
2) till den bestämda formen det 
trettioåriga kriget (rad 3). 

De tre inramade Europa 
markerar en referensbindning 
mellan de båda textstyckena. I 
andra textstycket finns även 
understrykningar som markerar 
en ledfamilj, med sambandsled 
som förenas av att de exempli-
fierar uttrycket mycket oroligt 
(rad 8). 

I exempel 24 förekommer några olika former av tematik i texten. I 
första styckets första mening står ytterligare ett krig i satsens rema-position 
(i satsens avslutning). I nästa mening återfinns kriget i tema-position (i 
satsens inledning) i den inledande satsen det var ett krig i Mellaneuropa. 

                                            
91 Begreppet stegring är etablerat inom den litterära stilistiken. Här skulle alltså 
även stilistiken kunna bidra, men i avhandlingen används inte stilistiska metoder 
eller begrepp. 

Exempel 24. Utdrag från vänstersidan i 
exempel 23
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Referenten till första meningens rema utgör andra meningens tema, vilket 
inom textlingvistiken benämns som temaprogression. Därefter återkommer 
samma referent (kriget) som tema i den tredje meningen, vilket ger tema-
upprepning. Tematiken i detta korta exempel bidrar till textbindning, och 
till textens linearitet (Enkvist, 1974). 

8.3.3 Ett digitalt läromedel i svenska 
I det här avsnittet visas en övning (från studien med Sara) som är hämtad 
ur ett större läromedel i svenska. Övningen som visas är ett självtest med 
stavning av /j/, och totalt visas tre exempel på skärmutseende under olika 
faser av övningen. 

I exempel 25 utgörs större delen av det som visas på skärmen av det se-
miotiska rum som avgränsas av en stor vit yta. Överst i det semiotiska 
rummet finns en skriftrad (som inleds välj övning), därunder en i fem ko-
lumner kronologiskt ordnad lista utifrån övningarnas nummer, och nederst 
till höger en grönfärgad mjuk rektangel med avsluta. 

Det format som 
dominerar ytan är 
listan, och det som 
inom den skapar 
kohesion är att 
varje listnivå mar-
keras med en lik-
formad rektangel 
inom vilken anges 
ett löpnummer för 
listnivå, och däref-
ter övningens be-
nämning (som 6:1, 
6:2, 6:3 osv.).  

Skriftraden 
ovanför listan be-
står av direktiva 
huvudsatser, vilka 
genom interpunk-
tion är utformade som två meningar. Den senare avslutas av uttrycket + 
enter. Inom de kontexter där text-produktion på da-tor förekommer är 
såväl ordet enter som bruket av tecknet + vanliga. Ordet enter avser en 
speciell tangent, och tecknet + används här som symbol för konjunktionen 
och. Uttrycket + enter ska utläsas som den med konjunktionen och inledda 
direktiva satsen och tryck sedan på tangenten enter.  

Exempel 25. Digitala läromedlet Pilen; sida för val av 
övning 
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Exempel 26. Digitala läromedlet Pilen, övning 09 

I exempel 26 visas en övning Sara valde från listan som visades i före-
gående exempel. Själva övningen görs genom att en datorröst säger ett ord, 
varpå Sara ska skriva det ordet. Därefter trycker hon på enter. Om svaret 
är korrekt, fortsätter rösten med nästa ord. Om svaret inte är korrekt, 
upprepar rösten ordet samtidigt som skriftraden försök igen visas i fältet 
under bildelementet (det fält som i exempel 26 har skriftraden lyssna och 
skriv). 

Skärmbilden som 
visas i det här ex-
emplet har samma 
layout oavsett öv-
ning. Ytan har flera 
tydligt markerade 
visuella avgränsare. 
En sådan är den 
smala vertikala 
svarta stapeln i 
högra delen av 
bilden. Själva sta-
peln har ett grönt 
fält längst ner, vil-
ket indikerar att det 
första ordet som 
skrevs var rätt. När 
övningen är klar har 
hela stapeln fyllts med gröna eller röda fält, beroende av om ordet var rätt 
eller felaktigt stavat. Några andra visuella avgränsare är de tryck-
knappsliknande avbildningarna vilka avgränsas av den avbildade knappens 
yttre begränsningslinjer. 

Till vänster om den svarta stapeln finns det semiotiska rum där själva 
övningen genomförs. I bildens övre vänstra yta finns en bild av julprydna-
der, som inte har någon explicitgjord relation till övriga element på sidan. 
Bilden har snarast en estetisk funk-tion på själva sidan. Nedanför bilden 
finns en avgränsad yta med två skriftrader med direktiva satser. Till väns-
ter om den ytan finns en kvadratisk knappliknande avbildning med sub-
stantivet repris. Genom att klicka på den knappen får Sara det upplästa 
ordet repeterat. I fältet nederst på sidans vänstra del syns de bokstäver Sara 
skriver via tangentbordet (i exemplet står det tjut i det fältet). 

I det semiotiska rummet till höger om den svarta stapeln i exempel 26 
finns i övre delen tre svarta fält med vardera ett substantiv (substantiven 
övning, steg och poäng) till vänster om det svarta fältet. I de svarta fälten 
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anges genom numeriska uttryck koden för respektive övning och steg, och 
även den aktuella poängställningen. Substantiven samt de numeriska ut-
trycken i det svarta fältet utgör nominalfraser, som namnger själva övning-
en (övning 09), det aktuella steget (steg 7:1), och anger poängställningen 
(poäng 9). I nedre delen av samma rum finns en listliknande struktur med 
rektangulära knappliknande avbildningar. Dessa knappar är med ett un-
dantag märkta med ett substantiv som anger olika valmöjligheter. Efter att 
övningen är klar väljer Sara vid samtliga tillfällen att klicka på Meny-
knappen längst ner på skärmens högra del. Det semiotiska rummet i bil-
dens högra del har funktionen av ett tillgängligt och relativt stabilt arkiv 
över valmöjligheter och med identifikationsuppgifter för det som pågår i 
bildens vänstra del.  

Den skärmbild som visas i exempel 27 blir synlig efter att Sara klickat 
på Meny-knappen i det föregående exemplet. Även den här skärmbilden 
har tydliga visuella avgränsare, och domineras av ett semiotiskt rum vars 
avgränsning är den stora vita yta som upptar större delen av skärmen. 
Överst inom den ytan finns en skriftrad med två deklarativa satser, varav 
av den första är här är alla orden som har den deiktiska funktionen att 
peka ut orden i listorna nedanför skriftraden. Listan är strukturerad som 
en punktlista i två likformade kolumner, där varje nivå innehåller ett ord.92  

                                            
92 I högerkolumnen finns vid ordet fåtölj en inom parentes felstavad variant av 
ordet, och det är så Sara stavade ordet vid första försöket. 

Exempel 27. Digitala läromedlet Pilen; de rätta orden 
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Nedanför den vita ytan finns ett horisontellt fält med knappliknande av-
bildningar som markerar olika valmöjligheter. På knapparna är de olika 
valmöjligheterna angivna i form av verb i imperativ (hjälp, spara, avsluta), 
ett infinit verb (skriva ut) och ett substantiv (listor).  

8.4 Skriv- och räknehäften 
I båda fallstudierna används linjerade papper i häfte eller kollegieblock för 
att skriva. Det som då skrivs är antingen svar på instuderingsfrågor, fakta-
texter eller avskrifter av sådant lärarna uppmanat att skriva av från tavlan. 
Dessutom används rutat papper i häfte eller kollegieblock för att skriva 
svar och lösningar på uppgifter från matematikboken. Nedan visas exem-
pel på sådana skriftprodukter från skolämnena matematik och engelska. 

8.4.1 Räknehäfte i matematik 
Både Alexander och Sara struk-
turerar det de skriver i sina räk-
nehäften, och disponerar även 
sidorna i sina räknehäften på ett 
i princip identiskt sätt.93 

Ett påtagligt kohesionsskap-
ande bidrag i utdraget som visas 
i exempel 28 är de horisontella 
respektive vertikala linjerna (vi-
suella avgränsare) som delar in 
den i övrigt rutformade sidan i 
olika visuellt avgränsade rum. 
De rum som skapas på det sättet 
är horisontellt sammanhäng-
ande. Rummet längst till vänster 
rymmer ett uppgiftstal som Alex-
ander kopierat från matematikboken, medan det större rummet till höger 
är själva svaret som Alexander skrivit på respektive uppgift. Uppgiftstalet 
längst till vänster fungerar som en paratext till det som sedan följer, vilket 
kan jämföras med motsvarande funktion för de fetstilta numeriska uttryck-
en i matematikbokens marginal (se exempel 21 och 22). I det större rum-
met till höger har Alexander skrivit uttrycket svar:, vilket i sin tur fungerar 
som en paratext vilken pekar ut det som följer till höger om, eller nedan-
för, kolontecknet. I exempel 28 är det enbart svar på lösningar som skri-

                                            
93 Även övriga elever i Alexanders och Saras klasser vars räknehäften jag såg var 
disponerade på ett i princip identiskt sätt. 

Exempel 28. Sida ur räknehäfte 
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vits, men det förekommer även att rummen till höger kan vara omfattande 
till ytan och då även rymma längre grammatiska satser och uträkningar 
eller figurer. 

Den typ av kombination av numeriska och alfabetiska tecken som an-
vänds i exempel 28 är ofta återkommande i räknehäftena, och ofta i form 
av ett numeriskt uttryck följt av en förkortning. Ett sådant uttryck är 4 dl. 

8.4.2 Skrivhäfte i engelska 
Exempel 29 visar en sida från Saras skrivhäfte i engelska där hon skrivit 
engelska verb ur sagan The Princess and the Pea. De linjer som finns på 
den avbildade sidan är från tillverkaren av skrivhäftet, och har alltså inte 
skapats av Sara. Sara har valt att strukturera sidan med två rubriker. 
Första är verbs, vilken benämner själva uppgiften, nämligen att skriva ner 
och översätta de verb som finns i en kortare saga. Nästa är princess and 
the pea, vilket är sagans titel. 

Nedanför rubrik-
raderna återfinns två 
block med skrift. De 
båda blocken är åt-
skilda genom en rad 
utan skrift, det vill säga 
en visuell avgränsare. I 
det första blocket har 
Sara skrivit de verb 
hon identifierat när 
hon läst sagan, och i 
andra blocket har hon 
skrivit den svenska 
översättningen av ver-
ben i första blocket. 

En av de faktorer 
som skapar kohesion 
inom respektive block 
med skrift är det listliknande sättet att organisera skriften. I de båda block-
en med skrift finns en uppräkning av verb vilka förenas av en viss familje-
likhet inom respektive block. I det övre blocket är det till övervägande del 
engelska verb i preteritum, men också några i presenes och ett adjektiv, ur 
en engelsk sagotext, och i det nedre blocket är det svenska översättningar 
av de engelska orden. Inom de båda blocken råder alltså en familjelikhet 
mellan de språkliga uttrycken som motiverar att beskriva blocken som två 
listor. Det som inte stämmer med den typiska vertikala listan är att varje 

Exempel 29. Sida ur skrivhäfte i engelska  
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position i listan (i det här fallet varje ord) inte erbjuder samma möjlighet 
till ingång för en läsare. I en vertikal lista erbjuder varje position (listnivå) 
en möjlig läsingång, medan det i den horisontella listan inte är lika enkelt 
att hitta sådana läsingångar. Den horisontella listan har dock fördelen av 
att vara mindre utrymmeskrävande. I exemplet ovan rymmer respektive 
lista 27 ord på 6 rader. I en vertikal lista skulle varje position tilldelas en 
rad, och alltså skulle respektive lista i exempel 29 kräva 27 rader.  

8.5 Läx- och provuppgifter, instuderingsfrågor 
Ett kännetecken för den här typen av skriftprodukter är att de används 
inom skolan. Ett vanligt format är A4-papper, men även häftade övnings-
böcker förekommer.  

8.5.1 Engelskt diagnostiskt test 
I exempel 30 visas ett utdrag ur ett diagnostiskt test i engelska som Alex-
ander gjorde i årskurs fem. Sidan i exemplet domineras av två likartat 
strukturerade semiotiska rum, och överst en långsmal rektangulär inram-
ning. I den övre inramningen ska Alexander till vänster skriva sitt namn, 
och i den högra delen av inramningen finns en fetmarkerad skriftrad 
(nominalfras) som är benämningen av testet.  

De två likartat strukturerade semiotiska rummen nedanför den rek-
tangulära inramade ytan, inleds båda med en skriftrad med likartad gram-
matisk struktur och visuell form. I båda fallen är det en nominalfras som 
föregås av en kronologiskt ordnad bokstavsbeteckning, vilka är utformade 
med en fetstil som på sidan enbart återfinns i den inledande benämningen 
av tester och de skriftrader som inramar respektive semiotiskt rum. Överst 
i respektive semiotiskt rum finns sedan till vänster några skriftrader med en 
mindre teckenstorlek, och till höger om skriftraderna finns en ruta med 
antingen verbfraser (i den övre rutan) eller pronomen (i den nedre rutan). 
Respektive rutas samband med övriga delar av det semiotiska rummet är 
visuellt markerad genom att den finns i nivå med skriftraderna, och språk-
ligt markerad genom att frasen från rutan, med en deiktisk funktion, pekar 
ut den enda ruta som finns i närheten.  

I de båda semiotiska rummen följer sedan en numrerad lista. I listan 
finns på varje nivå en skriftrad där utelämnad skrift markeras med ett un-
derstreck. På dessa streck har i exemplet Alexander skrivit fraser respektive 
ord han kopierat från de båda rutornas listor. 

Nederst i de båda semiotiska rummen finns en mindre ruta, och till 
vänster om den en skriftrad som anger att det är uppnådda poäng som ska 
skrivas i rutan (vilket dock ännu inte är gjort i exemplet som visas). 



TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  201

 

De grammatiska särdragen för skriftraderna är dels de direktiva satserna 
i de inledande skriftraderna (som välj rätt fras från rutan), dels de deklara-
tiva satserna i de listnumrerade skriftraderna. Dessa senare satser har 
Alexander gjort till fullständiga satser genom att skriva in rätt verbfras 
eller pronomen från listorna i de båda rutorna (Alexander har alltså kopie-
rat från rutorna).  

8.5.2 Veckans nyhetsläxa (inom ämnet SO) 
Ett inte ovanligt sätt att få läxuppgifter var under studien med Alexander 
att eleverna fick skriva av något som läraren hade skrivit eller anslagit på 
tavlan. Exempel 31 visar en nyhetsläxa inom skolämnet SO, vilken Alex-
ander genom ordagrann kopiering skrivit av från tavlan. Den enda språk-

Exempel 30. Sida ur ett diagnostiskt test i engelska 
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liga avvikelsen från lärarens skrift på tavlan är att lärarens skrift gjorde en 
tydligare åtskillnad mellan versal eller gemen som inledande bokstav för 
respektive listnivå eller vid egennamn. 

Läxan är skriven på 
ett papper i ett linjerat 
kollegieblock. Överst 
finns paratexten läxa. 
Paratexten täcker temat 
i den punktlista som 
sedan följer, vilket även 
stärks genom muntlig 
interaktion i den skrift-
händelse där listan 
skrivs. Kohesion skapas 
alltså till viss del inom 
skriftprodukten, genom 
den inramande para-
texten och punktlist-
strukturen, och till viss 
del inom den skrift-
händelse där listan skapas.  

Den grammatiska strukturen kännetecknas av att meningarna, förutom i 
den översta punkten, utgörs av deklarativa huvudsatser. Den tydliga av-
vikelsen från det är skriftraden i den översta listnivån vilken istället utgörs 
av en nominalfras.  

8.5.3 Instuderingsfrågor i geografi 
Exempel 32 är ett utdrag ur inledningen av ett dubbelsidigt A4 med in-
studeringsfrågor i geografi för Alexander. Överst på sidan finns paratexten 
Sydeuropa, vilken anger temat. Den övergripande organisationsprincipen 
för skriften på pappret är lista.  

Det som skapar kohesion skapas är den överordnade paratexten, den 
numrerade listan och de fem skriftraderna med sidanvisningar som delar in 
listan i fem sekvenser. Numreringen av listnivåerna och de tre skriftraderna 
med sidangivelser som avdelar listan i mindre sekvenser följer en gemen-
sam linearitet. Det vill säga de inledande tre frågorna finns på sidan med 
lägst sidnummer, de följande tre frågorna finns på sidan med nästföljande 
högre sidnummer och så vidare. 

Den grammatiska strukturen för de tryckta meningarna är dels inter-
rogativa satser (vid nummer 1–5 och 8–10) och direktiva satser (vid num-
mer 6 och 7). De svar Alexander skrivit utgörs i de flesta fall av egennamn 

Exempel 31. Alexanders nyhetsläxa 
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som är kopierade ur lärobokstexten. Utöver svar i form av egennamn, är 
svaren på uppgift 8 och 9 i form av deklarativa satser. Svaret på uppgift 8 
är konstruerat genom en samordning av information i två på varandra 
följande meningar i läroboken, medan svaret på uppgift 9 är kopierat ur 
läroboken. Svaret på uppgift 10 är en längre nominalfras vilken också är 
kopierad ur läroboken.  

8.6 Schema, planering, ordningsregler 
I de båda studierna med Alexander respektive Sara saknas det med några 
få undantag skrifthändelser där det traditionella, veckovis ordnade, 
skolschemat görs aktuellt. Skolschemat förefaller snarare vara något som 
diskuteras vid början av ett läsår eller en termin, och när något i schemat 
måste förändras. Däremot förekommer en del andra skriftprodukter med 
skolschemat som utgångspunkt, såsom planeringar för veckan, skoldagen 

Exempel 32. Instuderingsfrågor, Sydeuropa 
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Exempel 33. Veckoplanering i Alexanders 
klass 

eller lektionen. De flesta av de skriftprodukterna är skrivna på tavlorna i 
klassrummen, varför de behandlas i kapitel tio. Inledningsvis i det här av-
snittet visas dock en skriftprodukt på papper som är en veckoplanering.  

8.6.1 Veckoplanering 
Exempel 33 visar ett linjerat 
blädderblocksblad bredvid 
vita tavlan i Alexanders 
klassrum under årskurs 
fem. Överst, och i en cen-
trerad position, står en 
paratext som är en förkort-
ning av veckonumret för 
den vecka som planeringen 
avser. Längst till vänster är 
veckans dagar ordnade i en 
vertikal lista i samma röda 
färg som paratexten överst. 
Till höger om respektive 
listnivå finns, med en av-
vikande färg, förkortningar 
som anger vilka aktiviteter 
som äger rum utanför 
klassrummet (som SL=slöjd 
och Id=idrott). För onsdag 
finns angivet ett antal olika 
råd som ska träffas vid en 
speciell tid. Längst till höger 
på pappret finns en kolumn med personnamn (som alla är raderade i ex-
emplet som visas). Överst i den kolumnen står klassvärdar94, vilket är en 
paratext för de två rader med namn (fyra stycken som i exemplet är ra-
derade) som står nedanför. I samma kolumn som klassvärdarna är angivna 
finns sedan för varje veckodags listnivå två, men för veckodagen onsdag 
tre, namn (här raderade) för de elever som den aktuella dagen är mat-
nissar.95  

                                            
94 Klassvärdarna har till funktion att dela ut och samla in material under lektioner-
na. 
95 Matnissar har till funktion att i matsalen torka bord och ställa iordning mellan 
olika matlag i matsalen. Funktionen alternerar mellan några klasser, och den här 
veckan är det Alexanders klass som har det uppdraget. 
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Under den inledande paratexten visas det som är speciellt för den vecka 
som planeringen avser, nämligen att forskaren Tomas Svensson är med 
under delar av den veckan. 

8.6.2 Regler för arbetsgång i slöjd 
Pappret i exempel 34 sitter anslaget på en skåpdörr i textilslöjdsalen där 
Sara har slöjd. Överst finns paratexten arbetsgång i en färg (röd) som av-
viker från färgen på skriftraderna vid respektive listnivå, och även den 
avslutande skriftradens färg. Samma röda färg finns dock i den med OBS! 
inledda skriftraden klipp aldrig. Nederst på pappret, och med samma färg 
som listnivåerna, finns en skriftrad som i avstånd är tydligt avgränsad från 
det som finns ovanför. De vita fält som syns är raderingar av slöjdlärarens 
tilltalsnamn. 

Kohesion skapas genom bruk 
av färg som indikerar samband 
(samma färg) eller avgränsning 
(olika färg), genom de krono-
logiskt numrerade listnivåerna, 
genom ett kortare avstånd mellan 
delarna (samband), alternativt ett 
längre avstånd (avgränsning). 
Även de direktiva satsernas 
grammatiska struktur med verb i 
imperativ bidrar till kohesion. 

Det som dominerar ur ett 
grammatiskt perspektiv är just de 
direktiva huvudsatserna. Listan 
består av två olika typer av sådana 
satser. En är där huvudsatsen före-
kommer utan samordning (pseudo-
samordning) med något annat led, 
vilket blir synligt i bland annat 
listans nivå 2 (prata med). En annan typ av konstruktion är där den direk-
tiva huvudsatsen är samordnad med andra led, vilket tydligast blir synligt i 
listnivå 3 och i den med obs! inledda skriftraden nedanför listan. I båda de 
fallen finns det ett villkor som uttrycks med en samordnad konditional 
bisats. Genom om du fått okay respektive utan att först ha fått okay på det 
villkoras den handling som den direktiva satsen uppmanar till.  
  

Exempel 34. Regler för arbetsgång 
vid textilslöjd 
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8.6.3 Anslag om skogräns 
Det papper som visas i 
exempel 35 finns anslaget 
innanför entrén till ett 
omklädningsrum i an-
slutning till idrotts-hallen 
(från studien med Sara). 
Det som skapar kohesion 
är papprets gräns och att 
i princip hela ytan är 
fylld av tre ord. Det 
översta ordet är med 
versaler, och ges därmed 
rent visuellt en något mer 
framträdande position i 
förhållande till resten av skriften. Dessutom ser det översta ordet ut som en 
slags paratext, genom att det står centrerat på papprets översta del och 
genom att det består av versaler. Noterbart är även att här inleds med ver-
sal, vilket framhäver ordet, och där-igenom framhäver den deiktiska funkt-
ion ordet här har på anslaget.  

En grammatisk analys av det skrivna är att det snarast är en deiktisk el-
lips (Teleman et al 1999, vol IV:43) utan utsatt finit verb. Det utelämnade 
ledet analyseras i så fall som att skulle varit en verbfras i passivum, nämli-
gen tas (eller möjligen ska tas). Med det utelämnade ledet inkluderat skulle 
satsen lyda skor tas av här! Satsen blir då en deiktisk ellips av en passiv 
sats med den aktiva satsens objekt i subjektsposition. 

8.6.4 Planering i Saras bostad 
Sara har under den tid fältarbetet omfattat skapat och använt flera plane-
ringar som helt eller delvis är uttryckta i skrift. Den vanligaste principen 
för Sara att strukturera sådan skrift är att tillämpa listprincip. I det föl-
jande visas tre sådana exempel. 

Exempel 36 visar en av Saras Att göra-listor.96 Sara har genom linjer de-
lat in pappret (ett vitt A4-ark) i kolumner. Genom horisontella linjer har 
utrymmen för paratexter skapats, och genom vertikala linjer har kolumner 
skapats nedanför respektive utrymme för en paratext. Varje veckodags 
kolumn har nedanför paratexten en lista med huvudsakligen direktiva 

                                            
96 Listan i exemplet är den senare av två listor som var aktuella under fältarbets-
perioden. Benämningen Att göra-lista är Saras benämning av listan, och en tidigare 
lista hade även en sådan rubrikrad. 

Exempel 35. Anslag om skogråns 
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satser som anger aktiviteter för respektive dag. Undantaget från de direk-
tiva satserna är några aktiviteter som anges genom nominalfraser, vilket 
som regel gäller aktiviteter vilka är organiserade och äger rum utanför 
bostaden (som fotbollsträning och volleyboll). De olika aktiviteterna under 
respektive dag är inte ordnade i kronologisk tidsföljd. Listan synliggör 
även att flertalet av de regel-
bundet återkommande aktivite-
terna förekommer under peri-
oden måndag–fredag, medan 
helgdagarna är mer öppna för 
andra typer av aktiviteter.97  

I exempel 37 visas en av tre 
likformade vita kvadratiska 
lappar på vilka Sara skrivit en 
planering för julklappar hon 
tänkt ge till släktingar och vän-
ner. Samtliga tre lappar har 
samma visuella organisations-
princip med en lista indelad i 

                                            
97 Strukturen i Saras Att göra-lista kan därmed ses som en bekräftelse av att de 
båda fallstudiernas intresse för just måndag–fredag är motiverat för att fånga de 
återkommande aktiviteterna. 

Exempel 37. Saras julklappsplanering 

Exempel 36. Saras Att göra-lista 
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tre kolumner. Kolumnen längst till vänster innehåller ord för släktrelat-
ion98 och nästa kolumn ord som anger vilken julklapp som är planerad. 
Den tredje kolumnen utgörs av kvadratiska rutor för respektive nivå i lis-
tan, och i vissa av rutorna syns bockar vilka indikerar att julklappen för 
den nivån i listan är införskaffad (eller tillverkad) och klar. Under använd-
ningen av listan blir den även möjlig att läsa som en tabell. Genom att läsa 
i kolumnen med markeringar för vilka julklappar som är klara, kan Sara 
sedan enkelt urskilja de listnivåer där julklapparna inte är klara. 

Den numrerade listan i 
exempel 38 är en låtlista 
från en planering Sara och 
en kamrat gjort inför in-
spelningen av en film de 
benämnde Idolfilm.99 Ytan 
domineras av en numrerad 
lista med en låttitel per 
listnivå. Till höger längst 
ned finns en figur med en 
pratbubbla i vilken en 
känd strof från en svensk 
popklassiker återfinns. 
Figuren och pratbubblan 
är inte organiserade i lis-
tans struktur, och sam-
bandet mellan listan och 
figuren framgår varken 
visuellt (mer än att de finns 
på samma pappersartefakt) eller textuellt. Listan är dock inte skapad för 
läsare utanför de två som skrivit den, varför sambandet inte nödvändigtvis 
behöver explicitgöras. 

8.7 Info-pm, anmälningar 
De skriftprodukter som avses i det här avsnittet är huvudsakligen sådana 
som skapats och distribuerats av lärare eller andra ansvariga funktioner 
inom skolan. I analysen visas här två skriftprodukter, varav en är en blan-

                                            
98 På de andra två lapparna finns ibland även namn angivna på mottagarna. 
99 Filmen är inte färdig vid det här tillfället, och blir det heller inte inom tiden för 
fältstudien. Namnet på filmen antyder att det är en film där deltagarna sjunger 
olika låtar, och låtlistan är planeringen inför starten av filmandet. 

Exempel 38. Låtlista för planering av film 



TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  209

 

kett för val av främmande språk och en är ett pm inför en kommande ori-
enteringstävling. 

I exempel 39 visas 
ett (delvis beskuret) 
A4-papper som till-
sammans med en 
längre informations-
text (1,5 A4-sida)100 
delats ut i Saras klass 
inför att elever ska 
välja ett nytt främ-
mande språk till års-
kurs sex.  

Själva ytan är visu-
ellt disponerad med 
ett antal spatialt åt-
skilda fält. Överst 
finns en paratext i 
form av skriftrad i 
fetstil. Nedanför den 
följer en kort skrift-
rad, under vilken det 
följer en lista med 
fyra nivåer. Längst till 
vänster på varje listnivå finns likformade kvadrater, vilket framhäver list-
strukturen. Skriftraden o-medelbart ovanför lis-tan består av de två första 
leden (subjektet och finita verbet) i en deklarativ sats som sedan på de tre 
översta listnivåerna som följer kompletteras med satsens sista led (objektet) 
(det vill säga det går att utläsa satserna jag väljer franska, jag väljer tyska, 
jag väljer spanska). Det innebär att det totalt går att bilda tre deklarativa 
satser med de identiska satsleden jag (satsens subjekt) och väljer (satsens 
finita verb). Den fjärde listnivån skiljer sig genom att inte inkludera den 
inledande skriftraden, utan istället utgör skriftraden på fjärde nivån en 
självständig deklarativ sats.  

Nedanför listan följer sedan en skriftrad som består av en direktiv sats. 
Det avslutande fältet nedanför den skriftraden består av skriftrader som 

                                            
100 Informationstexten visas inte i analysen, men utgjordes till största delen av skrift 
som ordnats som löpskrift. Under observationstillfällena aktualiserades inte den 
texten i lika stor omfattning som blanketten i exemplet ovan. Vid flera tillfällen i 
skolan påmindes om blanketten, och det talades om den i även hemmet. 

Exempel 39. Språkvalsblankett inför år 6 
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Exempel 40. Pm Orientering 

består av nominalfraser. De fraserna fungerar som en typ av paratext, ge-
nom att de pekar ut vad det är som kommer att skrivas (och senare är skri-
vet) på de prickade linjerna. 

I exempel 40 visas en delvis beskuren del av ett A4-papper med inform-
ation om en kommande orienteringstävling. Överst på ytan finns en skrift-
rad som fungerar som paratext. I exemplet saknas ett längre parti med 
namn på skolan och på själva tävlingen, vilka av anonymitetsskäl raderats 
Av anonymitetsskäl har namnet på skolan även raderats vid ytterligare 
några ställen, som efter den översta listnivåns plats. 

Ytan nedanför pa-
ratexten är struktu-
rerad i en lista med 
två kolumner. Till 
vänster finns en ko-
lumn med begrepp 
som i sin tur funge-
rar som paratexter 
för det som följer till 
höger på ytan, det 
vill säga i nästa ko-
lumn. Att begreppen 
i vänsterkolumnen 
fungerar som para-
texter förstärks av att 
de är skrivna med versaler och av kolontecknet omedelbart efter begreppet. 
Kolontecknet indikerar att något kommer att följa till höger om kolon-
tecknet, och att det som där följer hör samman med det som finns till väns-
ter om kolontecknet. Uttrycket i vänsterkolumnen (det som här analyseras 
som paratext) hör samman med uttrycken i högerkolumnen. Det finns ett 
undantag från den ovan beskrivna principen, och det är att skriftraderna 
som upplyser om maxtid och banlängd (som inleds Åk 4:Stjärnorientering 
respektive Åk 5:Fri orientering) inte föregås av något begrepp i vänsterko-
lumnen. 

Ett grammatiskt kännetecken i exempel 40 är att fraserna är fristående, i 
den meningen att de inte utgör led i en grammatisk sats. Enda undantaget 
från det kännetecknet är att det till höger om tider finns två deklarativa 
huvudsatser, vilka inleds Åk 4 samlas respektive Åk 5 samlas. 

8.8 Tidskrift 
Både Sara och Alexander har en del tidskrifter, med det är inte i någon 
högre omfattning de tittar i dessa. Sara har en återkommande tidskrift med 
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olika typer av tävlingar i, medan Alexander har en som handlar om dator-
spel.  

Alexanders tidning har kraftfulla och färgmättade bilder hämtade från 
scener i olika spel, men även längre sammanhängande löpskrift i form av 
recensioner, reportage och intervjuer. Det kännetecknande för de gramma-
tiska satserna i dessa längre löpskrifter är de deklarativa satserna. Det finns 
även några kännetecknande drag när det gäller textbindning, och det är att 
det vanligen görs genom referensbindning eller ledfamiljer.101 

Saras tidskrift kännetecknas av korsord och andra typer av problem att 
lösa, vilket medför att det saknas längre sammanhängande löpskrift i tid-
ningen. Den skrift ovanför frasnivå som finns liknar delvis matematik-
bokens satser. Det innebär att deklarativa satser beskriver ett problem, 
medan en direktiv sats riktar en uppmaning att handla på ett visst sätt, och 
en interrogativ sats påkallar en viss typ av responshandling (att svara på en 
fråga). 

8.9 Spel 
Både Alexander och Sara spelar spel, och digitalt skärmformat är det klart 
dominerande formatet för spel, medan pappersformat enbart förekommer i 
några av Saras aktiviteter. I analysen visas därför enbart exempel med 
skärmbaserade, digitala spel. De digitala spel som förekommer som Sara 
respektive Alexander spelar skiljer sig en del åt när det gäller innehåll och 
storlek, men strukturen och även hur skrift används har flera likheter mel-
lan spelen.  

8.9.1 Saras spel 
I exempel 41 visas en hu-
vudmeny i Zoo Story. Me-
nyn är typisk för digitala 
spel. Det som visas är ett 
antal visuellt tydligt avgrän-
sade fält som anger de val 
som är möjliga att göra. 
Själva menyn avgränsas av 
en ram och av en avvikande 
färg mot spelet som ligger 
”bakom” menyn. Inom menyn finns åtta likformade kvadrater med ett 

                                            
101 Eftersom det under fältstudierna inte framkommit om, och i vilken omfattning, 
Alexander ägnar sig åt skrift i den tidning som här avses, så ges här ingen närmare 
presentation och inte heller görs någon närmare analys av skriften i tidskriften. 

Exempel 41. Zoo Story; huvudmeny 
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språkligt begrepp och en bild som illustrerar det språkliga begreppets refe-
rent.  

Själva spelet Zoo Story, liksom flera liknande spel som Sara spelar, är 
konstruerade så att skrift huvudsakligen förekommer inför respektive efter 
en spelomgång eller spelhandling. Själva spelhandlingarna kännetecknas 
istället av att spelarna manövrerar figurer eller objekt i olika miljöer. 

I Zoo Story, precis 
som i liknande typer av 
spel, förekommer ofta att 
grannar eller vänner 
uppmanas hjälpa 
varandra. Exempel 42 
visar ett sådant med-
delande i spelet Zoo 
Story. Även här före-
kommer tydliga visuella 
avgränsare mot den 
bakomliggande spelytan. 
Själva meddelandet har 
den direktiva satsen save 
the animals! som para-
text, vilken sedan preciseras i två skriftrader på den något mörkare ytan 
nedanför paratexten. Nederst i rutan finns en visuellt avgränsad yta med 
ok på, vilket ger spelaren möjlighet att acceptera uppdraget genom att 
klicka på ytan med skriften ok. 

Det som kännetecknar den grammatiska strutkuren är rubrikens direk-
tiva sats, och mönstret med en deklarativ sats som följs av en direktiv. I det 
här exemplet föregås huvudsatserna av interjektionsfrasen Oh No!, vilken 
ger en talspråkskaraktär och därmed skapar en föreställning om en talare.  

Exempel 43 är från när Sara spelar 
Glass Pong på sin telefon, och visar en 
inramad ruta med en resultatställning. 
Inuti ramen finns en horisontell avgrän-
sare som skiljer ett mindre övre fält från 
ett större nedanför. I övre fältet står 
score respektive 10000, vilka varför sig 
är listhuvud (ett slags paratext) för den 
vertikala listkolumn som följer nedanför 
respektive listhuvud. I den vänstra list-
kolumen står på varje listnivå en 
nominalfras som är beteckning för ett 
slags resultatredovisning. I den högra 
listkolumnen står ett numeriskt uttryck 

Exempel 42. Zoo Story; rop på hjälp 

Exempel 43. Glass Pong; resul-
tatlista 
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som anger resultatvärdet för respektive nivå i den vänstra listkolumnen. 
Nedanför listkolumnerna finns i högerkanten två blå fält med symboler 
som erbjuder möjlighet att koppla resultatet i listan till sociala medier. 
Längst ner finns slutligen två rektangulära gröna fält med Menu och Retry 
som betecknar de valmöjligheter som finns. Just listan, och ofta som två 
listkolumner, är en vanlig resurs för att visa resultat i de digitala spelen. 

Ett annat spel som Sara spelade var 
Wordfeud102 Hon hade flera partier igång 
samtidigt, och mot olika motståndare. I 
exempel 44 visas en bild från ett sådant 
parti. Bilden i exemplet domineras av en 
mörk spelplan med ett antal kvadrater. 
De vita kvadraterna med en bokstav på 
är de spelbrickor Sara samt hennes mot-
spelare spelar med. Raden med vita 
kvadrater i nederkant är Saras ännu inte 
spelade spelbrickor, och de som ligger 
utlagda på spelplanen är sådana som 
spelarna lagt ut. De övriga kvadraterna 
på spelplanen har förkortningar och olika 
färger som betecknar det antal gånger 
som bokstavspoäng eller ordpoäng för-
dubblas eller tredubblas.  

Överst i bilden finns en list vilken i yt-
terändarna har två knappliknande symboler och i mitten en centrerad 
skriftrad. Språket som här används är engelska. Skriftraden i mitten anger 
vem som gjort senaste speldraget, vilket ord som bildats och vilka poäng 
speldraget resulterade i. De knappliknande symbolerna i ytterkanterna av 
listen är var och en försedda med ett ord som erbjuder möjligheten att 
backa (back) eller att inleda en chatt (chat). Nederst i bilden finns också en 
list med ett antal knappliknande symboler som används för att utföra 
själva speldragen. Dessa knappar har ett engelskt ord som betecknar de 
valmöjligheter som finns, varav några är de engelska verben play och clear. 
Till höger i den nedre listen visas den aktuella poängställningen. Ett ge-

                                            
102 Spelet Wordfeud är en digital version av det spel som på svenska har namnet 
Alfapet. Spelet behöver inte spelas med motspelarna uppkopplade samtidigt, utan 
varje spelare gör sitt drag och får sedan vänta till de andra spelarna blir klara (vil-
ket i princip kan ta hur lång tid som helst). Förkortningarna DW respektive TW 
betyder dubbla respektive tredubbla ordpoäng, och förkortningarna DL respektive 
TL betyder dubbla respektive tredubbla bokstavspoäng. 

Exempel 44. Wordfeud I 
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mensamt språkligt drag för de engelska orden är att de alla är verb som 
står i modus imperativ. 

I exempel 45 visas en bild från ett 
parti i Wordfeud där Sara spelar med 
en annan motspelare. Sara har här gjort 
ett utspel som enligt spelreglerna inte är 
giltigt, varpå en visuellt tydligt avgrän-
sad ruta med ett meddelande visas 
”ovanpå” själva spelplanen. Överst i 
den rutan står med fet stil could not 
make move, vilket är en rubrik som 
anger felet. Det uttryckets grammatiska 
karaktär är att det är en deklarativ sats 
utan utsatt subjekt. För att en sådan 
elliptisk konstruktion ska fungera för-
utsätts att subjektet är ”ett i samman-
hanget redundant (pronominellt) sub-
jekt” som kan ”utelämnas när det står 
som fundament i deklarativ huvudsats” 
(Teleman et al 1999, vol IV:964). Om satsen skulle haft ett utsatt subjekt 
skulle det rimligen ha varit pronomenet du, med spelaren i den aktuella 
kontexten (i det här fallet Sara) som korrelat.103 Nedanför rubriken finns 
en deklarativ sats som förklarar den aktuella regel som Saras speldrag bru-
tit mot. Nederst i rutan finns en centrerad knappliknande symbol med ok, 
vilken Sara måste trycka på för att kunna fortsätta spelet.  

I både exempel 44 och 45 går spelet ut på att spelarna konstruerar 
svenska ord genom att ”lägga ut brickor på spelplanen”. I spelet är dock 
engelska det språk som används för att informera om regler, beskriva sen-
aste utspelet som gjorts och även för att ange vilka val spelaren måste göra. 
Sara har i ett parti med sin pappa valt engelska som språk för att konstru-
era orden på spelplanen, men i övriga partier är svenska det språk hon och 
hennes motspelare använder.  
  

                                            
103 Möjligen skulle spelet i sig kunna ses som subjekt, alltså att spelet inte kan ut-
föra det Sara uppmanade det till. En sådan analys blir dock något märklig eftersom 
spelet därmed måste förstås som spelare (alltså utförare av själva speldraget). 

Exempel 45. Wordfeud II 
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8.9.2 Alexanders spel 
Exempel 46 visar en bild under Alexanders utförande av ett uppdrag (i 
spelet benämnt quest) i World of Warcraft (förkortat wow). Det som pågår 
i sekvensen är att den blå figuren i nedre delen av mitten (Alexanders ava-
tar) förbereder sig för att angripa figuren i övre delen av mitten.  

Till vänster på skärmbilden finns ett skriftblock med en lista som består 
av meddelanderader. Meddelandena är strukturerade så att det senaste 
meddelandet visas underst, och listan raderas sedan uppifrån allteftersom 
nya meddelanden kommer in i den. Alla meddelanderader utom den ne-
dersta har grön färg, och dessa består av en deklarativ sats i vilken det 
meddelas att Alexander erhållit ett visst krigsbyte. Den nedersta meddelan-
deraden är blåmarkerad, och utgörs av en deklarativ sats som meddelar att 
en av Alexanders vänner i spelet är on-line.  

Till höger på skärmen i exempel 46 finns strax ovanför mitten en lista i 
fyra nivåer med rubriken Objectives. Listan är en förteckning, ett slags 
arkiv, där varje listnivå namnger och kort beskriver de uppdrag som Alex-
ander accepterat och ännu inte avslutat. Det innebär att listan förändras 
genom att nya uppdrag förs in efter att de accepterats eller att uppdrag 
försvinner när de blivit slutförda. Listan är hela tiden synlig på skärmen, 
och ligger på en nivå ”ovanför” (eller möjligen framför) det som utspelas 
(själva handlingarna) i spelet.  

Exempel 46. World of Warcraft (wow); ett quest utförs 
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I nedre delen av skärmbilden i exempel 46 finns till höger ett inramat 
fält (en ruta) med en lista med ett antal skriftrader som inleds med para-
texten Avenger’s Shield. Skriftraderna i listan utgörs av nominalfraser vilka 
var för sig betecknar status hos rustning, vapen och förmågor som avata-
ren för närvarande har tillgång till, och som just nu laddas inför den kom-
mande attacken. Listan är en visualisering av informationen bakom en av 
ikonerna i skärmens nederkant, och den visas under tiden avataren laddas 
med den aktuella rustningen eller ett visst vapenslag. Längst ner, och bara 
delvis synligt, finns flera rutor med ikoner för det innehåll som respektive 
ruta representerar.104 I fältets vänstra del finns en list som benämns Action 
Bar (vilket dock inte är utskrivet på skärmen), och som består av ikoner 
vilka symboliserar olika typer av vapen, rustning, styrka och magiska re-
surser (som Avenger’s Shield).  

På ytan ovanför chatt-fältet i skärmbildens vänsterkant finns för tillfället 
ingen skrift, men på den ytan visas inför alla nya uppdrag inramade rutor 
med information om uppdraget samt om belöningen för detsamma. Det är 
även i de rutorna Alexander accepterar eller avböjer de erbjudna upp-
dragen.  

Exempel 47 och 48 är två sådana informationsrutor som under Alex-
anders spelande av wow exponeras på den vänstra halvan av skärmen. 
Exempel 47 är den informationsruta som exponeras när ett nytt uppdrag 
(quest) presenteras, och exempel 48 den informationsruta som exponeras 
på samma när uppdraget (questet) ska avslutas. I båda exemplen har ru-
torna en likformad layout vad det gäller rubrikutformning, teckentyp, dis-
position och färgsättning.  

Båda ytorna i exempel 47 och 48 är genom paratexter avdelade i ett an-
tal semiotiska rum. I exempel 47 finns det tre sådana, och exempel 48 två 
stycken. Paratexterna är identiska i de båda exemplen, med undantag av 
att det i exempel 48 även finns paratexten Quest Objectives. I båda exemp-
len följer under den översta paratexten en interjektionsfras, Vicious little 
grell! respektive Elune be praised!. Kännetecknande för det översta skrift-
blocket är att det beskriver en situation, ett problem, och att det även pe-
kar ut läsaren (you) som en möjlig problemlösare. I exempel 47 följer se-
dan paratexten Quest Objectives, vilken i sin tur följs av en direktiv sats. 
Den satsen inleds med imperativet recover, och beskriver den förväntade 
handlingen spelaren (i det här fallet Alexander) ska utföra.  

                                            
104 Här kan av utrymmesskäl inte ges någon fullständig förklaring av allt som visas, 
och inte heller om spelet som helhet. För mer information se 
<http://www.wowwiki.com/Portal:Main> (2013-11-04), en hemsida med utförliga 
beskrivningar, exempel och förklaringar. 
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Den nedersta paratexten i exempel 47 och 48 är Rewards. Nedanför den 
paratexten finns två skriftrader och ett numeriskt uttryck för varje rad, och 
vid översta raden även ett bildelement.105 Den översta skriftraden utgörs av 
de inledande leden i en deklarativ sats som avslutas med ett kolon (You 
will receive:), och den undre raden består av en nominalfras följd av ett 
kolon (Experience:). I båda de fallen fungerar skriftraderna som en para-
text för det som följer till höger om kolonet, vilket uttrycks med numeriska 
uttryck och ett bildelement.  

Nederst finns en ikon och den inramade nominalfrasen Melithar’s 
Supply Bag som är benämningen av det ikonen symboliserar. Genom att 
klicka på den ikonen visas innehållet i det som symboliseras genom ikonen 
och nominalfrasen. Utanför den yta där skriftblocken är placerade, finns en 
ram som längst ner har en röd knappliknande symbol. I exempel 47 med 
imperativet Accept (knappt synligt i exemplet), och i exempel 48 med 
Complete Quest. I båda fallen måste spelaren klicka på den knappen för 
att kunna genomföra respektive avsluta uppdraget. 

En slutsats av alla de observationstillfällen och filmsekvenser där Alex-
ander spelar wow, är att han endast i undantagsfall läser från det övre 
skriftblocket i dessa informationsrutor (där situation och historia beskrivs). 
Det han däremot läser är den direktiva satsen under paratexten Quest 

                                            
105 Under Rewards står som andra rad Experience, vilket avser en typ av poäng som 
ökar din erfarenhet. I spelet används vid andra tillfällen förkortningen XP, som 
utläses Experience Points. 

Exempel 4 . Wow; avslutning av 
ett quest 

Exempel 4 . Wow; ett nytt quest 
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Exempel 49. Wow; ny Level 

Objectives, och under Rewards om den belöning uppdraget ger. Den här 
analysen grundar sig på en mikroanalys av den tid informationsrutan visas, 
av hur Alexander flyttar blicken, av hur Alexander rör markören 
(handsken) under den tiden, och på Alexanders intervjusvar där han be-
skriver vad han gör.  

Under den tid ett uppdrag 
(quest) utförs i spelet wow visas 
ofta skrift med kort varighet på 
skärmens centrala yta. Skriften 
som visas är antingen någon typ av 
information om namn på figur eller 
plats, information om status, eller 
skrift där spelaren måste göra ett 
val. Det gemensamma är att skrif-
ten är visuellt framhävd genom 
särskiljande färg eller genom in-
ramning, och att den ligger i ett 
lager ”ovanpå” själva ytan där spel-
handlingen pågår. I exempel 49 finns 
två, genom horisontella linjer, visuellt avgränsade skriftrader; you’ ve re-
ached respektive level 3. Formuleringen på de båda raderna är identisk 
varje gång de visas, med undantaget att det numeriska uttrycket ändras. 
Rent grammatiskt är det möjligt att utläsa uttrycket som den deklarativa 
satsen you’ve reached level three. Det som är extra visuellt framträdande är 
frasen level 3, vilken anger att avataren avancerar inom spelet genom att 
flyttas till nästa högre level.106 

I exempel 50 visas en närbild av en visuellt avgränsad ruta som expone-
ras på skärmens centrala yta för att Alexander ska kunna göra ett val. I 
rutan finns en deklarativ sats centralt placerad i övre delen som meddelar  
  

                                            
106 Level betecknar de olika stadier i en längre progression som avatarerna avance-
rar i genom att göra uppdrag och samla erfarenhet. Begreppet är i spelvärlden så 
konventionaliserat att det engelska begreppet även används i det svenska språk-
systemet, och spelare (även Alexander) talar till exempel om att levela (alltså det 
engelska level som ett svenskt verb anpassat till svenskt böjningssystem för just 
verb). Se Linderoth & Bennerstedt (2007a) för beskrivning av begrepp inom World 
of Warcraft. Linderoth & Bennerstedt (2007a) är den svenska versionen, medan 
Linderoth & Bennerstedt (2007b) är den engelska. Den engelska citeras i nästa 
fotnot. 
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Exempel 50. Wow; ruta med olika 
val 

att hans Dungeon group107 är klar. 
Dessutom ger några skriftrader in-
formation om avatarens roll i en viss 
grupp, och om belöningar. Nederst 
innehåller två knappliknande röda 
avbildningar varsin verbras som 
anger de handlingsalternativ Alex-
ander har, vilka är Enter Dungeon 
respektive Leave Queue.  

I exempel 51 visas ett chattfönster 
ur spelet Farming Simulator. Spelet 
går ut på att sköta ett större lantbruk, och flera spelare spelar tillsammans 
genom att utföra olika arbetsuppgifter på lantbruket. Alexander spelar här 
med spelare som han inte spelat med förut. Efter att ha kommit in i själva 
spelet så visas sedan inte särskilt mycket skrift, förutom i det chattfält som 
visas i exempel 51. Fältet är placerat längs till vänster på skärmen, och är 
strukturerat i en lista där skriftraden på nedersta listnivån visar det senaste 
meddelandet. I chattfältet ovan har av anonymitetsskäl samtliga talares 
namn raderats, men på rad 1, 3 och 5 är det Alexander som har skrivit. 
När Alexander kommer in i spelomgången pågår redan en chattkonversat-
ion mellan två spelare, och Alexander skriver frågan what shell i do? 
(översta raden i chattfältet i 
exempel 52) i den pågående 
konversationen. En av de 
andra spelarna responderar 
på Alexanders fråga, medan 
den andre fortsätter den 
pågående konversationen. 
Den grammatiska struk-
turen kännetecknas av in-
terrogativa satser och ett-
ordsfraser. 

                                            
107 Begreppet Dungeon group betecknar en grupp av spelare som ger sig in i grottor 
eller liknande för att utföra uppdrag. ”Partly it is a question of going into instances, 
dungeons and caves in which lurk all manner of monsters and strange beings” 
(Linderoth & Bennerstedt 2007b:23). 

Exempel 51. Farming Simulator; chat-fält 
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Exempel 52 visar en översiktsvy från en sekvens ut spelet MW2108 där 
vapnet i högerkanten hanteras av Alexanders avatar. Miljön striden ut-
spelar sig i är en del av en stad, och de olika figurerna rör sig såväl inom- 
som utomhus under striderna. Det som visas på tv-skärmen (Alexander 
spelar det här spelet på tv:n) under spelet kännetecknas av en återkom-
mande layout. I övre vänster del av skärmen finns en översiktskarta, och i 
nedre delen av skärmen ges information om status och statusförändringar, 
och även om tid. Dessutom finns nederst till höger även en kompass. I 
nedre vänster del syns ovanför tidsangivelsen 9:08 två raderade fält, vilka 
ingår i en meddelanderad om förändringar i spelet (det som raderats är 
spelaridentiteter). På skärmens centrala yta visas i övre delen under korta 
sekvenser skriftrader med information som ofta har konkreta betydelser 
för spelaren, och för hur spelarens villkor förändras. I exempel 52 finns 
skriftraden your class will change the next time you spawn. Skriftraden 
utgörs av en deklarativ huvudsats, vilken informerar om att Alexanders 
avatar kommer att byta klass nästan gång spelaren ”spawnar” (med den 
ungefärliga betydelsen återuppstår).  

                                            
108 Förkortningen utläses Modern Warfare Two. Spelets fullständiga namn är Call 
of Duty: Modern Warfare 2, och är utgivet av Activision Publishing, Inc. 

Exempel 52. Call of Duty, Modern Warfare 2 (MW2); stridsmiljö 
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Exempel 53. MW2, en menysida med olika val 

I exempel 53 syns en av de i de digitala spelen mycket vanliga menyer 
där olika val kan eller måste göras. Genom en vertikal (färgmarkerad) 
visuell avgränsare delas sidan i två fält. Till vänster om avgränsaren finns 
nedanför paratexten create a class en lista som genom horisontella linjer är 
indelad i olika fält. Listan består av korta uttryck (ett ord eller tvåords-
fraser) som meddelar vilka val spelaren kan göra.  

Till höger om avgränsaren finns tre semiotiska rum, varav två består av 
en paratext ovanför en illustration av det vapen som namnges i paratexten, 
och ett av en lista med namn på ett vapenslag (granater). För de flesta list-
nivåer i det nedre av de tre semiotiska rummen till höger finns två skrift-
rader, varav den andra raden inleds med tecknet +. Här kommenteras en-
bart tecknet +, vilket även förekom i det digitala läromedel som presen-
terats tidigare. I listan på bilden har tecknet + en additiv funktion genom 
att knyta den föregående raden med raden som inleds med tecknet +.  
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Exempel 54. Battlefield 2142, valbara resurser 

Exempel 54 visar en vanlig meny under spelet Battlefield 2142. Det som 
språkligt sett skiljer det här spelet från de övriga är att Alexander valt 
språket svenska vid grundinställningen av spelet.109 Spelet handlar om att 
utföra stridsuppdrag, och som spelare kan du välja att strida tillsammans 
med respektive mot andra spelares rollfigurer. Bilden ovan visar ett fält 
som visas i ett lager ovanpå själva ytan där handlingarna utspelas. Mellan 
de olika elementen i fältet skapas kohesion genom framförallt formgivning 
och färgval. De likformade långsmala gråfärgade fälten är samlade runt en 
gulfärgad pentagon, och i varje gråfärgat fält finns en skriftrad med ett- 
eller tvåordsfraser. I sex av de grå fälten är den direktiva satsen ett gemen-
samt grammatiskt drag (kom igen!), medan det i de övriga fälten före-
kommer en deklarativ sats (det är uppfattat) eller enstaka ord (siktat och 
tackar). Genom att klicka på ett sådant fält gör Alexander en begäran om 
det som skriftraden betecknar, eller så gör han en responshandling på nå-
got.  

I exempel 55 visas ett urklipp ur en skärmbild från spelet Battlefield 
2142. Även Battlefield 2142 har en layout där skärmens yttre fält används 
för att visa status-information, en över-siktskarta och ett meddelandefält. 
På skärmens centrala yta genomförs själva handlingarna, och där visas 
under några sekunder ofta en eller två skriftrader med information till 
spelaren. Dessa skrifter ligger på en nivå ”ovanför” den nivå där själva 

                                            
109 Eftersom spelet är en svensk produkt, är det möjligen därför den språkinställ-
ningen finns i spelet. 



TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  223

 

spelhandlingarna utförs. I 
exempel 55 finns två så-
dana skriftrader placerade 
mitt på datorskärmen. 
Varje skriftrad utgörs av en 
deklarativ sats. I satsen på 
den andra raden finns det 
engelska verbet spawn, 
vilket av spelkonstruktö-
rerna anpassats till det 
svenska böjningssystemet 
för att i satsen kunna fungera som det infinita verbet (spawna). Satsen 
avslutas med ett uttryck för tid, vilket är konstruerat genom om: och ett 
numeriskt uttryck som ändras för varje sekund. Den deklarativa satsen kan 
därmed sägas anta ny form och få ett delvis förändrat innehåll varje se-
kund, eftersom det numeriska uttrycket förändras en gång per sekund. Ett 
av den aktuella satsens kännetecken är därmed att den del av satsen som 
finns till vänster om kolonen är stabil, meden den del av satsen som står till 
höger är variabel.  

8.10 Undertext i filmer och tv-program 
Skriftprodukter som presenteras i det här avsnittet är i en mening relativt 
homogena, genom att de utgörs av textremsor vilka är svenska översätt-
ningar av engelskt tal.110 Däremot uppvisar givetvis de filmer, serier, ny-
hetsprogram eller andra tv-program som undertexterna visas i en stor 
heterogenitet. I den här avhandlingen görs dock ingen studie ur ett sådant 
perspektiv, utan istället är skriftraderna på textremsorna själva studieob-
jektet.  

Ett problem vid observationer av tv-program är att avgöra vad som 
eventuellt blir läst. En skillnad mellan de båda fallstudierna är att Alex-
ander som regel ser sådant han i förväg planerat att se, medan Sara även 
förefaller ”strötitta” på sådant hon inte i förväg planerat att se. Vid obser-
vationerna blir det synligt genom att Alexander, förutom att se samma 
serie, vid vissa tillfällen även har alarm inställt på den tid då en viss serie 
börjar. Dessutom har han även vid intervjuer berättat att han brukar följa 
vissa utvalda serier.  

                                            
110 Här används begreppet engelskt tal för att beteckna allt tal som har engelska 
språket som grund, oavsett om det till exempel är brittisk engelska eller amerikansk 
engelska. 

Exempel 55. Battlefield 2142; meddelandefält  
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Ytterligare en faktor som spelar in när det gäller om och vad det är Sara 
respektive Alexander läser, är vad det är för typ av program de tittar på. 
En typ av program är science-fiction, en sådan serie som Alexander följer 
är Star Trek: Enterprise.111 I den serien kännetecknas handlingarna till stor 
del av ett linjärt flöde av fysiska handlingar, och inte i så hög grad av ver-
bala handlingar. Den svenska undertexten är därmed inte alltid nödvändig 
för att följa med i själva handlingen. Motsatsen till den typen av tv-
program är intervjuer i nyhetsreportage, där verbala handlingar är det som 
kännetecknar handlingen. I den typen är den svenska undertexten helt 
nödvändig för att man ska förstå handlingen (om man nu inte kan tillräck-
ligt med engelska för att förstå det talade språket). 

I det här avsnittet visas inga exempel med bilder av undertext. Däremot 
visas i exempel 56 tre ur en tv-serie citerade textremsor (från studien med 
Sara) för att ge en bild av hur skriften är strukturerad inom textremsorna. 
De tre citerade textremsorna är från en kort sekvens ur realityserien Su-
persize vs Superskinny, 112 i vilken en person talar om sina matvanor. Varje 
numrerad sträng i exemplet nedan visas under 3–4 sekunder var för sig på 
tv-skärmen, och i en sammanhängande sekvens om ca 10–12 sekunder. I 
exemplet har strängarna försetts med numrering, vilken är gjord för att 
synliggöra turordningen. Förutom numreringen är alla bokstäver, andra 
skrivtecken och även interpunktion citat från textremsorna på tv-skärmen.  

Under den sekvens i tv-programmet där de tre textremsorna visas har 
kameran en närbild (bystbild) på den som talar, och förutom talet an-
vänder talaren flera handrörelser och rörelser med blickar och huvud. Rent 
språkligt är översättningen inte en ordagrann översättning av de talade 
uttrycken, utan uttrycken kortas ner, och flera tvekljud, upprepningar och 
förstärkningsuttryck översätts inte. Det här sättet att korta ner och för-

                                            
111 Star Trek: Enterprise utspelar sig tidsmässigt innan det som visas i den vid det 
här laget klassiska Star Trek. Se <http://www.startrek.com/page/star-trek-
enterprise> (2014-01-31) för mer information om serien. 
112 En amerikansk realityserie. Avsnittet visades 2011-05-20 på tv3. (F18.06:47). 

1. Jag har lärt mig  
att det är okej att utmana sig själv.  

2. Att pressa sig lite grann –  
3. gör inte att allt blir till kaos. 

Exempel 56. Citat av svensk undertext från TV 
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enkla de skrivna uttrycken är typiskt för de i materialet förekommande 
undertexterna (och troligen för all undertext). 

En typisk egenskap är att dessa skriftrader är strikt linjära genom att de 
hela tiden följer talet som löper genom programmet, varför textens lineari-
tet ges av just programmets (filmens eller nyhetsreprotagets) linearitet på 
skärmen.113  

Satsernas grammatiska struktur har en tydlig skriftspråkskaraktär (spe-
ciellt den första strängen). En intressant notering är att det hårda 
tankstrecket i slutet av den andra strängen används för att binda samman 
två skriftsträngar som inte visas samtidigt, men som grammatiskt utgör en 
fullständig sats. Strecket får därmed en konnektiv funktion inom satsen.  

8.11 Internetsök 
Skriftprodukterna som presenteras i det här avsnittet kännetecknas av att 
de skapas och används i en förberedande aktivitet inför en överordnad 
huvudaktivitet. Såväl Sara som Alexander gör sökningar i databaser (inter-
netbaserade databaser) för att lösa skoluppgifter, för att titta på spel-
produkter, för att leta efter garn, för att söka efter ett visst tema eller för 
att söka efter särskilda platser. Vid sådant sökande görs en typ av skri-
vande som snarast bör beskrivas som en samverkan mellan skriva och läsa 
på ett sätt som är typiskt för de speciella fält i datorprogram vilka är de-
signade för att skriva sökbegrepp i. 

Bilderna som visas i exempel 57 och 58 visar datorskärmen när Sara 
skriver för att söka efter fakta för att fullgöra en skoluppgift. I exempel 57 
syns skriftraden ord som sta, och nedanför den en lista med skriftrader 
som utgör tidigare skrivna söksträngar med likadan inledning som Sara 
dittills skrivit. Sara väljer inget av alternativen i den listan, utan skriver 

                                            
113 Däremot är det inte alltid så att en viss handling har samma linearitet. Se till 
exempel Malmberg (2008) om olika perspektiv på tid inom teatern. 

Exempel 58. Söksträng 2; ord som 
stavas olika 

Exempel 57. Söksträng 1; ord som 
stavas olika 
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färdigt sin söksträng. I exempel 58 syns skriftraden ord som stavas olika än 
förr i tiden. Nedanför den skriftraden syns ingen lista med lagrade 
söksträngar (i form av skriftrader), utan Sara har skapat en i situationen 
unik söksträng. Själva utformningen av söksträngen är gjord utifrån en 
uppgift på ett arbetsblad om Stormaktstiden i Sverige, och uppgiften är att 
ge exempel på ord som stavas annorlunda idag (på arbetsbladet finns ex-
empel på stavning från en tidig historiebok om motsvarande epok). Ur ett 
grammatiskt perspektiv utgör skriftraden Sara komponerat en nominalfras.  

I exempel 59 visas en skärmbild från ett tillfälle när Sara söker efter in-
formation om Tove Jansson. I det övre rektangulära fältet syns Tove Jans-
sons namn skrivet med gemener, vilket är det Sara skrev när sökningen 
inleddes. Ytan domineras av en lista (i vardagligt tal ofta benämnd träff-
lista) med de träffar som sökningen på namnet resulterat i. Varje nivå in-
leds med en understruken skriftrad i fet stil, vilken dels består av en fras 
med namnet, dels ytterligare någon eller några fraser (nominalfraser). De 
understrukna skriftraderna går att klicka på, varpå det länkas till en ny 
sida med en artikel om det som skriftraden betecknar. 

På ytan till vänster om träfflistan finns en lista med ett- eller flerords-
fraser (huvudsakligen substantiv och längre nominalfraser), vilka expo-
nerar ett arkiv över valmöjligheter. De val som sedan görs aktiveras genom 
att man klickar på de olika skriftraderna i listan. Listan med arkivet är 
indelad i sektioner vilka avskiljs genom visuella sambands- eller avstånds-
markörer som färg respektive mindre eller större avstånd.  

Exempel 59. Internetsök, träfflista Tove Jansson 
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Exempel 60. Internetsida för spelkonsol 

I exempel 60 visas en skärmbild från ett tillfälle där Alexander precis in-
nan öppnat en hemsida för spelprodukter. Han har i ett sökfält skrivit 
uttrycket xbox 360, tryckt på Enter-tangenten och därefter länkats till en 
sida där det visats en lista med flera träffar på xbox 360. Ur den listan har 
han sedan klickat på en av träffarna, varvid han länkats till sidan som visas 
i exempel 60.114 

Det som visas är den övre delen av en sida som fortsätter nedåt i vertikal 
riktning. Ytan är organiserad med en övre del som innehåller logotyp och 
en reklambild. Därunder följer sedan ett horisontellt listliknande ordnat 
arkiv där det går att välja olika kategorier. Valen i det arkivet görs genom 
att klicka på en ruta som består av en ikonisk symbol och en skriftrad med 
benämningen av respektive kategori. En av de mittre kategorierna har be-
nämningen Xbox360 (den sjätte ikonen från vänster), vilken här är svagt 
markerad eftersom det är ett objekt ur den kategorin som visas. Omedel-
bart nedanför arkivet finns sedan ett fält avsett för att skriva söksträngar 
(skriftrader) som kan användas för att söka i företagets katalog. 

Den stora ytan domineras av en centralt placerad sektion med informat-
ion om objektet och med bilder av vad som ingår. Dessutom finns det i 
nedre delen en grönmarkerad rektangulär knappliknande symbol med 
skriftraden lägg i vagn. Genom att klicka på den knappliknande symbolen 
påbörjas ett köp av objektet som visas.  

                                            
114 Sökningen gjorde Alexander en eftermiddag i bostaden när kamraten Mikael 
och Alexander tillsammans tittade på olika hemsidor och senare även spelade till-
sammans. 
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Exempel 61. Glassrecept 

På skärmbilden i exempel 60 är ytan disponerad så att det till vänster re-
spektive till höger om det centrala fältet finns listor. Listan till vänster är 
genom visuella sambandsmarkörer som färg och inramning indelad i tre 
sektioner. Det kännetecknande för skriften i listan till vänster är att respek-
tive skriftrad är en klickbar länk till en sida med mer information om det 
som skriftraden betecknar, vilket bland annat är information om företaget, 
om hur jag registrerar ett kundkonto eller hur jag kontaktar företaget. Det 
kännetecknande för skriften i listan till höger är att respektive skriftrad 
ofta utgör en helhet av både ett skrift- och ett bildelement. Respektive så-
dan helhet är även hör en klickbar länk till sidor med information, men här 
återfinns annan slags information än i listan till vänster. Sådan information 
är bland annat vad kunder tycker om företaget och dess produkter.  

8.12 Recept 
Skriftprodukterna som kategoriserats som recept pekar på en starkt kon-
ventionaliserad typ av skriftlig framställan. Det råder en tydlig homogeni-
tet mellan skriftprodukterna när det gäller hur skriften är organiserad, men 
även när det gäller den språkliga strukturen av skriften. 

Exempel 61 visar en sida ur ett 
häfte med instruktioner och re-
cept till en glassmaskin. Ytan är 
disponerad med den överst lokali-
serade paratexten recept, vilken 
täcker in fler sidor än den som 
visas här. Nedanför den följer 
sedan tre semiotiska rum vilka 
har en gemensam visuell struktur 
(och som visas senare även en 
gemensam språklig struktur). 
Överst i varje sådant semiotiskt 
rum finns paratexten ingredien-
ser, och nedanför den följer sedan 
först en vertikal lista med ett an-
tal nivåer, och nedanför den ett 
antal längre skriftrader. Den visu-
ella strukturen med en inledande ett-ordsfras som paratext (som är identisk 
för varje semiotiskt rum), med den därpå följande smala vertikala listan, 
och slutligen med de längre skriftraderna bidrar till att avskilja tre semio-
tiska rum.  

I exempel 62 visas ett förstorat utdrag av det mellersta semiotiska rum-
met på sidan som visas i exempel 61. Här syns även paratexten ingredien-
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ser vilken inleder den vertikala listan. Själva listan består av tre nivåer vilka 
var och en består av en rad med skrift. Samtliga tre rader inleds med ett 
numeriskt uttryck som följs av en förkortning och därefter en nominalfras 
vilken betecknar de olika ingredienserna.  

Nedanför den listan följer tre skriftrader vilka rent grafiskt är indelade i 
fem meningar, vilket rent visuellt indikerar att det skulle kunna röra sig om 
en löpskrift. Vid en satsgrammatisk analys av skriftraderna framgår att 
samtliga satser är direktiva satser, som mosa eller mixa hallonen respektive 
tillsätt florsocker. Vid en analys av textbindning mellan satserna framgår 
att sådan i princip saknas. Det som skapar språklig kohesion är två ledfa-
miljer. En har sambandsleden hallon, florsocker och youghurt, vilka alla är 
ingredienser i receptet, och i sin tur en temaupprepning som binder sam-
man ingredienslistan med de direktiva satserna. Den andra ledfamiljen har 
sambandsleden frysskålen och blandarbladet, vilka genom häftet (och tidi-
gare användning) redan är välbekanta delar av själva glassmaskinen. Ytter-
ligare en kohesionsskapande faktor är att den enda satstyp som används är 
den direktiva satsen, och att satsernas kronologiska ordning anger en viss 
följd av handlingar för att nå målet, en färdig hallonglass.  

De direktiva satserna skulle lika gärna kunna ordnats i en vertikal lista, 
vilket i det övriga forskningsmaterialet är den vanligaste organisationsprin-
cipen för just direktiva satser. Exempel tydliggör att listprincip kan tilläm-
pas för såväl horisontellt som vertikalt organiserade listpositioner; det vill 
säga i exemplet ovan skulle de direktiva satserna även kunna utgöra varsin 
nivå i en vertikalt organiserad lista. En påtaglig skillnad mellan dessa båda 
sätt att organisera en lista är att det i en horisontellt organiserad lista (som 
i exemplet ovan) är svårt att urskilja när en ny direktiv sats inleds, medan 
så inte är fallet i en vertikalt ordnad lista där varje ny sats finns på en egen 
nivå. I exempel 62 blir det dock uppenbart att genom valet av att kombi-

Exempel 62. Utdrag ur glassreceptet i exempel 61 
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nera en vertikal lista och en horisontell skapas en visuell kohesion inom de 
semiotiska rum som respektive recept utgör. 

8.13 Privat fotobok, privata filmer 
Den här typen av skriftprodukter har en stark prägel av det privata familje-
livet. Samtliga skriftprodukter är från studien med Sara, och de aktuali-
seras i skrifthändelser inom hemmet.  

Sara och några av hennes kamrater, och ibland även Saras syskon, ser 
vid flera tillfällen på Saras familjs privata filmer från semestrar, familje-
högtider, idrottsevenemang eller liknande. Filmerna är digitalt lagrade i 
hierarkiskt ordnade arkiv vilka identifieras genom en avbildning av en 
mapp tillsammans med en skriftrad som rymmer benämningen av mappen. 
Varje film har sedan en unik identifiering genom en mindre kvadratisk bild 
(ikon) tillsammans med en skriftrad vilken namnger själva filmen. Valet av 
film görs genom att klicka på just ytan med bilden och skriftraden. Skrift-
raderna utgörs i nästan samtliga fall av en nominalfras. 

I exempel 63 visas en sida ur Saras lil-
lasysters fotobok från en längre utlands-
vistelse med familjen i samband med 
utlandsarbete. Varje uppslag i boken 
består nästan uteslutande av en vänster-
sida med en eller flera skriftrader som 
beskriver det fotografi eller den bild som 
visas på bokuppslagets högersida. Det är 
en av föräldrarna som skrivit beskriv-
ningarna, och i hemmet läser Sara eller 
någon annan i familjen högt ur boken 
för lillasyster.115  

Skriften är organiserad som två gra-
fiskt markerade meningar, vilka båda 
utgör en deklarativ sats (det som raderats 
är namn på orter eller platser). De text-
bindande kännetecknen är dels referens-
bindning genom pronomenet vi i båda 
satserna, dels två ledfamiljer. En ledfamilj har sambandsleden utsiktsplats 
och utsikten. Den andra ledfamiljen har sambandsleden cyklade och en 
paus, vilka förenas av att det under en cykeltur inte är ovanligt med pau-
ser. Dessutom skapas kohesion mellan det i andra meningen inledande 

                                            
115 Under observationerna var det Sara som läste ur boken. 

Exempel 63. Saras lillasys-
ters fotobok 



TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  231

 

deiktiska uttrycket här, vilket skapar kohesion med bilden på högersidan. 
Utifrån den bild som finns till höger om texten (men inte visas i exemplet), 
och Saras samt lillasysters förförståelse av att det är familjemedlemmar på 
bilden, skapar även pronomenet vi kohesion mellan skrift och bild. Det 
som inte framgår av exempel 63, men som på ett avgörande sätt bidrar till 
kohesion, är själva förpackningsformatet. Boken i sig är spiralinbunden, 
och på främre omslagspärmen finns en paratext (titeln) som leder in i 
boken. I en anonymiserad omskrivning lyder paratexten Moas utlands-
bok,116 vilken därmed skapar kohesion mellan bokens sidor. 

8.14 Kallelser och inbjudningar 
Precis som titeln för avsnittet 
indikerar, så utgörs kategorin av 
två olika huvudtyper av skrift-
produkter. Ena huvudtypen är 
mer formella skriftprodukter 
(kallelser), medan andra huvud-
typen är mer informella skrift-
produkter (inbjudningar).  

I exempel 64 visas en av de 
kallelser till tandläkarbesök som 
aktualiserades i studien med 
Alexander. Formatet för kallel-
sen är en kvittoliknande pap-
persremsa. I exemplet har namn 
och kontaktuppgifter raderats, 
vilket gör att framför allt den 
övre delen saknar en del skrift.  

Kallelsen är disponerad med 
en övre del som är visuellt av-
gränsad från nedre delen genom 
en horisontell linje. I den övre 
delen finns överst en centralt 
placerad paratext (tidkort). Ne-
danför den finns en skriftrad med 
fetstil, en nominalfras, vilken är 
mottagningens namn (här delvis 

                                            
116 Här har lillasysters riktiga namn ersatts med Moa. Utifrån anonymiserings-
principen har även den sammansättning vars förled i originalet rymmer namnet på 
det aktuella landet ersatts med det anonyma begreppet utlandsbok. 

Exempel 64. Tandläkarkallelse 
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raderad). Därefter följer adress och kontaktuppgifter rörande tandläkar-
mottagningen. Nedanför den horisontella linjen finns en skriftrad som 
avslutas med ett kolon, och nedanför den raden står i originalet Alexanders 
för- och efternamn (vilka här är raderade). 

Det som har en speciell visuell framskjutenhet på kallelsen är en inramad 
ruta. I den rutan finns överst till vänster förkortning tdl, vilken i orginalet 
följs av namnet på den tandläkare Alexander är kallad till. Nedanför den 
raden finns en rad med skrift som genom fetstil är visuellt framhävd. Skrif-
ten på den raden består av såväl numerisk som alfabetisk skrift, och i den 
förekommer även en förkortning. Under observationerna är det just skrif-
ten på den här raden som aktualiseras vid planering i hemmet och när kal-
lelsen visas för läraren i skolan. 

Nedanför den rutan följer sedan ett längre skriftblock som inleds med en 
skriftrad i fet stil. Avslutningsvis följer sedan längst ner på kallelsen ett 
inbjudande välkommen. 

Ett typiskt språkligt drag i den övre hälften av kallelsen (fram till och 
med rutan med datum och klockslag) är att skriften är formad som fri-
stående fraser. Enda undantaget är skriftraden som inleds med följande 
besök. Den raden består av de inledande leden i en deklarativ sats, vars 
avslutande led är Alexanders namn på raden nedanför (vilket här är rade-
rat). Själva kolontecknet indikerar att en fortsättning följer efter tecknet, 
och tecknet får alltså en visuell bindningsfunktion inom satsen.  

Ett typiskt språkligt drag i den nedre hälften är att skriften är formad 
med satser vilka innehåller en konditional bisats (en bisats som uttrycker 
ett villkor). Samtliga sådana bisatser inleds med det villkorande om du, och 
totalt finns det fem sådana bisatser i skriftblocket.  

I exempel 65 visas en inbjudan till att medverka i ett luciatåg (från stu-
dien med Sara). Själva förpackningsformatet är ett enkelsidigt A5-papper. 
På pappersytan finns en visuell avgränsare genom de centralt placerade 
figurerna. Mellan figurerna finns en skriftrad i fet stil vilken är en direktiv 
sats som uppmanar läsaren att delta.  

I övre delen finns den centralt placerade nominalfrasen luciaövningar, 
vilken genom att vara det på pappret mest visuellt framhävda uttrycket har 
en paratextliknande funktion även om den inte är placerad överst. Den 
nominalfrasen är i sin tur det avslutande ledet i den på raden ovanför in-
ledda deklarativa satsen. Nedanför paratexten följer sedan två skriftrader 
av vilka den nedersta avslutas med tre punkter. De raderna utgör de in-
ledande leden i den deklarativa sats som avslutas med skriftraden nedan-
för. Skriften på den raden är skriven med fet stil, och inleds med tre punk-
ter och Luciatåget i (därefter följer i originalet namn på plats för firandet, 
vilket här har raderats). Nedanför den fetstilta raden står ytterligare en 
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deklarativ sats som är upp-
delad på två rader (på den 
översta av de raderna har 
namn på inbjudare och namn 
på plats för firande raderats). 
Därefter följer sedan den ovan 
beskrivna ytan med de två 
figurerna.  

Nedre hälften av ytan domi-
neras av en lista med fem ko-
lumner vilka anger tid och 
plats (namn på platser är rade-
rade) för övningar. Ovanför 
listan finns den centralt place-
rade nominalfrasen övnings-
tider, vilken fungerar som pa-
ratext för listan nedanför. Av 
listans fem kolumner består 
fyra av veckodag, datum och 
klockslag, och den femte av plats 
för de olika övningarna (i den 
kolumnen har namn raderats). Ovanför den vänstra kolumnen med klock-
slag (tredje kolumnen från vänster) finns paratexten alla, medan den andra 
kolumnen med klocklag saknar paratext. På grund av misstag i produk-
tionen av inbjudan har paratexten som skulle varit placerad där, tonåring-
ar, istället blivit placerad över den femte kolumnen. 

Nedanför listan finns först en skriftrad med en deklarativ respektive en 
direktiv sats. Därunder följer två skriftrader vilka utgörs av en deklarativ 
sats. Nederst på kallelsen finns sedan en rad med de inledande leden av en 
sats vars avslutande följer på två (i exemplet raderade) skriftrader, vilka 
var och en består av namn och kontaktuppgifter till en person. 

Kohesionen i inbjudan skapas främst genom den visuellt framhävda pa-
ratexten. Paratexten består av det sammansatta luciaövningar, och i den 
övriga skriften på pappret skapas en tematisk bindning genom att såväl 
lucia som övning(ar) används i andra sammansättningar. Dessutom bidrar 
papprets yttre kanter till kohesion genom att de avgränsar den aktuella 
ytan. 
  

Exempel 65. Inbjudan till luciaövningar 
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Exempel 66. Kom ihåg-
lapp; sjuksyster 

8.15 Kom ihåg-lappar 
Skriftprodukterna är med något enstaka 
undantag kom ihåg-lappar som Alexander 
skrivit. I exempel 66 visas en kom ihåg-lapp 
vars format är en utriven pappersdel från ett 
större kuvert. Större delen av ytan är dispo-
nerad för det kom-ihåg som Alexander pro-
ducerat. Skriften på ytan består av tre korta 
rader, där den övre består av ett numeriskt 
uttryck för tid och de två andra av varsitt 
substantiv. Därutöver finns på ytan en in-
ramad yta som innefattar de två övre rader-
na, och en linje från den inramningen nedåt 
mot den nedersta skriftraden. Kohesionen på 
själva ytan skapas av just inramningen samt linjen. Dessutom skapas ko-
hesion genom den visuella avgränsning som papperslappens ytterkanter 
utgör.  

I exempel 67 visas ytter-
ligare en kom ihåg-lapp 
från Alexander, vilken i 
det här fallet är skriven på 
ett vitt A4-papper (som i 
exemplet är något be-
skuret). Skriften är dispo-
nerad över fyra rader, och 
utgörs av en direktiv sats. 
Skriften utgörs huvudsak-
ligen av en alfabetisk så-
dan, men även ett nume-
riskt uttryck finns på den andra raden.117 

8.16 Notislappar och sms 
Ett kännetecknande drag för den typ av meddelanden som här avses är att 
formatet på ett påtagligt sätt begränsar vad som är möjligt att skriva. No-
tis-lapparna begränsas av papprets ytterkanter, vilket för de flesta av de 
notis-lappar som används är 7,5 x 7,5 mm. Sms begränsas av antalet teck-
en och mellanrum. Till skillnad från de lappar på vilka Alexander skrev 
                                            
117 Warhammer är ett krigsspel med modeller spelarna själva bygger samman. I 
Askstad fanns en förening som träffades varje vecka, och Alexander var under en 
period medlem i den föreningen. 

Exempel 67. Kom ihåg-lapp; Warhammer 
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sina kom ihåg-lappar är notis-lappar något som tillverkas och säljs. Lap-
parna tillverkas i olika storlekar (både mindre och större än de mått som 
angivits ovan) och färger. Ytterligare en egenskap för notis-lappar är att de 
har en klisterremsa på ena sidan som dels gör att notis-lapparna sitter ihop 
som ett block, dels gör att notis-lapparna kan fästas på framför allt hårda 
och/eller blanka ytor. Att sådana lappar tillverkas och säljs visar att dessa 
lappar erbjuder ett förpackningsformat för skrift som är etablerat i vår 
kultur.118  

I exempel 68 visas en bild av en i original 
gul notis-lapp (7,5 x 7,5 mm) som var place-
rad på en köksbänk när Alexander kom hem 
från skolan en dag. Den dagen var mamma 
ledig från sitt arbete, och disponerade dagen 
så att hon var på ett träningspass vid samma 
tid som Alexander kom hem. Notis-lappens 
ytterkanter bidrar även till att visuell kohe-
sion skapas genom att lappens yttre gräns 
avgränsar den disponibla skrivytan. Pappersy-
tan är inte avgränsad i olika fält, vilket även det 
bidrar till kohesionen inom ytan som helhet. 

På lappen finns sex rader med skrift, varav en av raderna består av nu-
merisk skrift. Den översta raden består av en understruken kortform av 
Alexanders namn (vilket i exemplet är raderat). Det som grammatiskt kän-
netecknar skriftprodukten är två elliptiska satser. Den första är är på 
gymmet och den andra är kommer ca 150. Båda satserna inleds med satsens 
finita verb, och saknar därmed ett fundament. I båda satserna är även ”ett 
i sammanhanget redundant (pronominellt) subjekt” utelämnat, vilket kan 
göras när subjektet ”står som fundament i deklarativ sats” (Teleman et al. 
1999, vol IV:964). Det i båda satserna utelämnade subjektet är pronomen-
et jag, vars korrelat i sammanhanget (den kontext i vilken lappen aktuali-
seras så som framgår av exempel 68) är Alexanders mamma. Att så är 
fallet framgår även av den nedersta skriftradens mamma, som i sin tur 
ingår i en på de två nedre raderna avslutande hälsningsfras (kram 
mamma). 

                                            
118 Det är i dagligt tal även vanligt att benämna notis-lappar med uttrycket Post-it-
lapp. Uttrycket Post-it är ett varumärkesnamn som av brukarna kommit att använ-
das för själva produkten, vilket även det indikerar att förpackningsformatet som är 
knutet till notis-lappar är väl etablerat i vår kultur (jämför med uttrycken termos, 
tetra-pak och lypsyl vilka alla är varumärkesnamn som av brukarna gjorts till 
namn för själva produkten). 

Exempel 68. Notis; är 
på gymmet 
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I exempel 69 visas en bild där notis-lappens klisterremsa ger möjlighet 
till en användning av lappen för att fästa den på ett för sammanhanget 
specifikt objekt.119 Notis-lappen sitter här på det främre omslaget till Alex-
anders arbetsbok i skolämnet svenska (Dags för svenska). Nederst på lap-
pen finns i originalet lärarens tilltalsnamn, vilket i exemplet är raderat.  

Den visuella kohesionen 
skapas precis som i föregå-
ende exempel genom 
papprets ytterkanter som 
avgränsar skrivytan. I det 
här exemplet skapas även 
kohesion genom att lappen 
är fäst på den för samman-
hanget specifika boken, det 
vill säga att det har betydel-
se att det är just den här 
boken som lappen sitter på.  

Det som är grammatiskt 
kännetecknande är två di-
rektiva satser, gör klart på översta raden och den som inleds visa mig på 
fjärde raden. Mellan dessa båda satser finns en deklarativ sats. I den dekla-
rativa satsen finns ett substantiv i bestämd form, boken (tredje raden uppi-
från). Den bestämda formen av substantivet pekar ut en i sammanhanget 
redan känd referent, vilket i det här fallet är den bok på vilken lappen med 
meddelandet sitter fast. Substantivet boken har här en deiktisk funktion 
genom att det pekar ut en referent utanför det språkliga uttryck (den 
skriftprodukt) i vilket substantivet ingår.  

Själva boken har Alexanders lärare dagen innan haft för att granska de 
övningar Alexander gjort. Boken med notis-lappen fastsatt såsom visas i 
exempel 69 ligger sedan på Alexanders bänk när han dagen efter kommer 
till skolan. Exempel 69 visar därmed hur kohesion även skapas genom 
sammanhanget som helhet, och inte enbart av själva objektet med skrift.  

                                            
119 Jämför med Karlsson (2007) där samma typ av lapp används vid ett riskanalys-
möte inom en offentlig organisation. Genom lapparnas klisterremsor är de vid det 
mötet möjliga att flytta om, för att på det sättet synliggöra nya sätt att kategorisera 
och organisera det som mötesdeltagarna skrivit på lapparna. 

Exempel 69. Notis; Gör klart! 
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Det andra typiska formatet för korta 
meddelanden är sms-formatet. I exempel 
70 visas en avskrift av en sms-tråd i vil-
ken Alexander och hans mamma intera-
gerar med anledning av att Alexander 
ådragit sig en knäskada tidigare under 
dagen (i skolan). Radlängd och disposit-
ion i exemplet motsvarar radlängden och 
dispositionen på Alexanders telefon-
skärm. De fetstilta jag respektive mamma 
är inte producerade av skribenterna i 
själva skrivsituationen, utan det är ut-
tryck som sedan tidigare är lagrade i tele-
fonen. Alexander har själv valt att ut-
trycket mamma ska vara kopplat till 
hans mammas telefonnummer.  

Det som visas (exempel 70) är hur 
Alexander och hans mamma genom ett 
antal yttranden samhandlar för att kom-
ma fram till lösningen att Alexander ska 
skicka ett sms till sina fotbollstränare för att de ska veta om att Alexander 
inte kan komma på dagens träning.  

Frågor om vad som skapar kohesion (och delvis även skriftspråks-
grammatiska aspekter av det skrivna) är därmed i en mening något som 
delvis skiljer sig från de flesta övriga skriftprodukterna från studierna med 
Alexander och Sara. 

I sms-tråden initierar Alexander med det första yttrandet, på vilket 
mamma sedan responderar, varpå Alexander producerar ytterligare ett 
yttrande, och så fortsätter sedan interaktionen med sekvenser av initiativ- 
och responshandling.  

De grammatiska satser120 som förekommer är dels en direktiv sats (ring 
mig), dels tre deklarativa satser med subjekt som fundament, och dels en 
interrogativ sats (vad ville du). De deklarativa satserna med subjekt som 
fundament inleds jag är (mammas första yttrande), sjuksyster sa (Alex-
anders andra yttrande) respektive du får (mammas andra yttrande). I Alex-
anders andra yttrande syns på de två översta raderna två elliptiska satser 
utan utsatt subjekt som fundament, vilket är samma typ av satskonstruk-
tion som visades i exempel 68 (se ovan). Däremot gör det fetstilta jag på 

                                            
120 Här avses den grammatik som presenteras i SAG, och som i en mening skiljer sig 
från hur grammatik för autentiskt tal diskuteras i Anward & Norberg (2005). 

Jag 
Ring mig 
 15:19 
 
Mamma 
Jag är på möte..vad 
ville du ? 
 15:49 
 
Jag 
Ramlade i skolan 
fick ett stort sår 
sjuksyster sa att jag 
inte skulle träna 
 15:50 
 
Mamma 
Ok…du får smsa 
då   så dom 
vet…kram 
 16:08 
 
Jag 
Ok 
 16:09 

Exempel 70. Sms-
konversation  
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raden ovanför ramlade i skolan att subjektet i en mening finns utsatt, ef-
tersom talaren (Alexander) även kan beskrivas som korrelat till jag. 

8.17 Sammanfattande diskussion 
Av de olika förpackningsformat som förekommer är pappersark vanligast, 
och därefter datorskärm. Det inom kulturen mer etablerade, och förlags-
utgivna, bokformatet är dock inte lika vanligt. Däremot förekommer böck-
er i flera av de teoretiska skolämnena, och i den meningen är böcker något 
som ingår i både Alexanders och Saras vardag. En skillnad mellan forma-
ten bok och pappersark är att skriftprodukter i pappersarksformaten ofta 
har en kortare varaktighet i tid än skriftprodukter i bokformat. Skrift-
produkterna i pappersarksformat kännetecknas också av att det ofta är 
inom en mer avgränsad kontext som de används.  

Skärmformaten är i en mening att betrakta både som mer stabila och 
varaktiga över tid, och som högst föränderliga och med kort varaktighet. 
Ett område där det blir tydligt är i de digitala spelen. Själva spelen är för-
lagsutgivna och mycket av det som visas kan inte spelarna påverka, men 
däremot finns det inom spelen sådant som chattfält och meddelandefält 
som har kort varaktighet på skärmen, och som i hög grad påverkas av 
spelarnas val. Ytterligare en egenskap för skärmformatet är att det ofta 
finns flera arkiv tillgängliga genom att användaren klickar på bilder, sym-
boler eller knappliknande avbildningar med en skriftrad på. Därigenom ges 
tillgång till de andra sidor eller resurser som konstruktören av ett spel eller 
en hemsida valt att göra tillgängliga. Motsvarande möjligheter finns även i 
bok- och pappersarksformaten, men kräver då att skriftprodukterna finns 
tillgängliga i form av fysiska artefakter (vilka typiskt finns i tryckta encyk-
lopedier i flera band eller i andra slags tryckta böcker eller tidskrifter, som 
i sin tur finns på bibliotek). 

Begreppet kohesion, och främst då visuell sådan, är nära knutet till for-
mat. En mindre papperslapp, som en notis-lapp, utgör i sig ett avgränsat 
rum som många gånger sammanfaller med det semiotiska rummet (det 
finns bara ett meddelande på notis-lappen). I formaten bok, tidskrift och 
datorskärm är det vanligt med flera semiotiska rum. I de formaten skapas 
visuell kohesion genom visuella avgränsare i form av linjer som ramar in, 
genom ökat eller minskat avstånd, och genom likhet eller olikhet. I synner-
het gäller det i de digitala spelen där en relativt stor mängd av bilder, figu-
rer samt inramade eller med färg avgränsade skriftprodukter förekommer. 
I det digitala spelformatet utnyttjas de visuella resurserna på ett genomar-
betat sätt, även om det för ett ovant öga kan se tämligen kaotiskt ut. Alex-
ander har till exempel utvecklat en rutin där han vet vilka inramade eller 
med färg markerade skriftprodukter han vill läsa, och han vet var på skär-
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men de exponeras. Alexanders rutin blir synlig genom att han låter vissa 
typer av skriftprodukter passera på skärmen utan att han läser dem. I spe-
len utnyttjas också djup, alltså ett tredimensionellt perspektiv, för att skapa 
kohesion.121 Det är inte ovanligt med skriftprodukter (inramade eller på 
annat sätt visuellt framhävda) som ligger i ett lager ”ovanpå” den miljö 
som själva spelet utspelar sig i. 

Ett särdrag för semiotiska rum och visuell kohesion i formatet da-
torskärm är att det som exponeras på skärmen ofta har avgränsade list-
strukturerade arkiv i ytterkanterna. I mitten av den yta som exponeras 
finns sedan den del av ytan där själva spelhandlingarna utförs, där den 
aktuella produkt (från en hemsida) visas som Alexander och Sara valt att 
titta på, eller där tester utförs i ett läromedel. Det som visas på skärmarnas 
yta är i en mening alltså inramat av arkiv som är relativt stabila, medan det 
i den mittre ytan exponeras skriftprodukter och bilder under en betydligt 
kortare tid.  

Den för samtliga skriftprodukter vanligaste principen för hur skriften vi-
suellt är organiserad är listan. Att ordna efter en listprincip görs i läro-
böcker, arbetsscheman, informationspapper, recept, ordlistor, låtlista, jul-
klappslista, att göra-lista, resultatlistor, och i flera av menyerna i de digi-
tala spelen och i arkiv över valmöjligheter både i spel och på hemsidor. Det 
resultatet kan jämföras med motsvarande resultat i projektet Skriftbruk i 
arbetslivet, där det var tabellen som var den vanligaste principen (Karlsson 
2006:132). Orsaken till den skillnaden är förmodligen att det i min under-
sökning inte är så vanligt att samma skriftprodukt används av flera aktörer 
och att den rör sig mellan flera verksamheter. I Skriftbruk i arbetslivet var 
just sådana användningssätt vanliga för tabeller (ibid). 

Kohesion som skapas genom textbindning finns i skriftprodukter där 
skriften är organiserad som löpskrift, vilket huvudsakligen förekommer i 
läromedel och de skönlitterära böckerna. Textbindningen kännetecknas 
främst av referensbindning, ledfamiljer och tematik, medan konnektiv-
bindning inte är särskilt vanligt. 

De grammatiska satserna direktiv och interrogativ sats är de som för-
kommer i de flesta av skriftproduktstyperna. De deklarativa satserna är 
huvudsakligen knutna till skönlitteratur och läromedel, vilket också är 
skriftprodukter med de största skriftmängderna. Dessutom förekommer 
även elliptiska satskonstruktioner. Utöver satskonstruktioner är skrift-

                                            
121 Jämför med Kress & van Leeuwen (2006:231-214) och van Leeuwen (2005:kap 
10), och beskrivningen av förgrund och bakgrund, alltså ett tredimensionellt per-
spektiv av kohesion. 
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produkter som huvudsakligen består av fristående fraser relativt vanliga, 
och särskilt i skärmformatet. 

Sammanfattningsvis kan de olika typerna av skriftprodukter indelas i två 
huvudgrupper. Den större består av skriftprodukter där lista är den vanlig-
aste organisationsprincipen, där kohesion huvudsakligen skapas av visuella 
resurser, och slutligen av att direktiva satser eller fristående fraser känne-
tecknar den grammatiska strukturen på sats- och frasnivå. Den mindre 
gruppen består av skriftprodukter där löpskrift är den vanligaste organisa-
tionsprincipen, där kohesion huvudsakligen skapas genom textbindning, 
och av att deklarativa satser kännetecknar den grammatiska strukturen på 
sats- och frasnivå. Det typiska för skriftprodukter med löpskrift är också 
att de innehåller en större skriftmängd, vilket innebär att just i de skrift-
produkterna möter Alexander och Sara ett flertal textbindningar och även 
deklarativa satser. 

Det språk som förekommer utöver svenska är engelska, och det i skrift-
produkter knutna till skolans engelskundervisning och i skriftprodukter 
knutna till digitala spel och hemsidor. Det som ovan nämnts om vad som 
kännetecknar skriftprodukterna (som hur skriften är organiserad, kohesion 
och sats- och frasstruktur) gäller även de med engelskt språk. En notering 
värd att göra är att även när Sara valt att spela ett svenskspråkigt parti av 
Wordfeud, så är engelska det språk som används för all instruktion, admi-
nistration, för regler och resultatvisning. 
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9 Skrift på vita tavlan 
I det här och föregående kapitel är syftet att besvara de tre sista av forsk-
ningsfrågorna, det vill säga vilka skriftprodukter är det som barnen möter 
och som finns i deras dagliga miljöer, och vad som kännetecknar skrift-
produkterna när det gäller format, visuell organisationsprincip för skrift, 
kohesion och fras- och satsstruktur. Här besvaras de frågorna för skrift på 
vita tavlan, och dessutom beskrivs tavlans speciella funktion och status i 
klassrummet. 

Vita tavlan består av ett material som gör att den skiljer sig från materi-
aliteterna papper och skärm på ett speciellt sätt. Tavlans yta ger ett flertal 
alternativ för hur skrift (och bild) kan visualiseras. En egenskap för ytan är 
att det går att skriva på den med en speciell färgpenna, och att det som 
skrivs med en sådan penna är enkelt att radera. Materialet är dessutom 
hårt, blankt och magnetiskt, vilket gör ytan lämplig för att med häftmassa 
eller magnet fästa papper på. Tavlans yta är även möjlig att genom en 
overhead-apparat eller videokanon projicera bilder på. Ännu en fysisk 
egenskap är att det längs tavlans nederkant finns en smal hylla på vilken 
det är möjligt att ställa skyltar eller papper.  

Tavlan är fast monterad i klassrummet. Till skillnad från materialiteter-
na papper och skärm är det som skrivs på tavlans yta inte möjligt att bära 
med sig eller förflytta (annat än genom avskrift). Tavlans är också strate-
giskt placerad. Nästan samtliga klassrum och lärosalar är möblerade så att 
bänkar och stolar står på ett sådant sätt att alla som sitter på stolarna har 
tavlan i blickfånget när de tittar rakt fram. 

Tavlans placering och funktion överblickas i avsnitt 9.1, och i 9.2 pre-
senteras analysmetoderna. I avsnitt 9.3 är syftet att ur ett vidvinkelperspek-
tiv på tavlan, samt de närliggande ytorna, beskriva disposition av ytorna. I 
avsnitt 9.4 presenteras analysen av de enskilda skriftprodukterna. Slutligen 
görs i avsnitt 9.5 en kort sammanfattande diskussion av de resultat som 
framkommit i kapitlet. 

9.1 Vita tavlans placering och funktion i klassrummet 
Det typiska för de vita tavlorna i skolornas klassrum är att de är placerade 
på kortväggen i närheten av lärarens arbetsbord. Tavlan upptar en större 
del av väggen, och den är fast monterad på denna vägg. I några få fall fö-
rekommer betydligt mindre och ibland även flyttbara tavlor, som i ett 
sammanträdesrum respektive i den idrottshall där Alexander hade idrotts-
lektioner under årskurs fem.  

Just att tavlan är placerad i klassrum gör att det som skrivs på den får en 
särskild funktion och status. Med utgångspunkt i klassrummets arkitektur 
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och inredning är klassrummet ett rum designat så att det från en plats går 
att överblicka och kontrollera resten av rummet. Foucault (2003) beskriver 
ett sådant rum genom att utgå från begreppet panoptikon, vilket är ett 
arkitektoniskt uttryck för samordning av maktmekanismer (ibid:201). En 
tidig tillämpning av panoptikon är det sätt på vilket fängelser byggdes om 
för att man från en upphöjd position skulle kunna övervaka en större 
mängd av celler. Genom det byggnadssättet var det inte i första hand indi-
viders olika rang, utan de principer efter hur arkitekturen utformades, som 
avgjorde hur makten fördelades.  

Maktens princip vilar mindre i en person än i en genomtänkt fördelning av 
kropparna, ytorna, ljuset, blickarna; den vilar i en apparat vars inre meka-
nismer producerar det förhållande i vilket individerna är infattade. 
(ibid:203) 

Genom rummets arkitektur och typiska inredning har eleverna i ett klass-
rum blickarna riktad mot den position i rummet där läraren befinner sig. 
Läraren har i sin tur blicken riktad så att han kan överblicka och kontrol-
lera eleverna. Arkitekturen och inredningen ger därmed läraren en makt-
position som inte de andra i rummet, i det här fallet eleverna, har. De 
andra kan inte överblicka, och genom arkitektur och inredning förväntas 
de inte heller kunna göra det. De förväntas istället vara överblickade (eller 
övervakade) av den som befinner sig på platsen från vilka eleverna kan 
överblickas.  

Tillämpningarna av panoptikon är flera, och Foucault beskriver dem på 
följande sätt. 

Det [panoptikon] är ett sätt att infoga kropparna i rummet, att fördela indi-
viderna i förhållande till varandra, att upprätta en hierarki, att disponera 
maktcentra och deras kanaler, att definiera maktens verktyg och in-
gripanden som kan tillämpas i sjukhus, verkstäder, skolor och fängelser. 
(ibid:206) 

Tavlan är en del av rummets fasta inredning och fungerar som ett redskap 
för hur maktfördelning uttrycks. Det som visualiseras på tavlan görs från 
den position där den övervakande och kontrollerande makten utgår. 

Tavlans funktion i rummet gör att de skriftprodukter som skrivs på den, 
eller på annat sätt visualiseras på den, i en mening blir maktbemängda.122 

                                            
122 Jämför med Bartholdsson (2007) där makt, maktfördelning och maktutövning i 
två svenska skolor behandlas. 
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9.2 Analysmetoder 
Eftersom tavlorna är fasta installationer i klassrummen görs i ett första steg 
en översiktlig beskrivning av kännetecken och skillnader för disposition av 
ytan på tavlorna, samt delvis även på de närmast omgivande ytorna. I det 
här första analyssteget inräknas såväl skrift genom inskription med penna, 
som skrift på de materialiteter som beskrivits i föregående kapitel (papper 
samt skärm).  

Därefter följer en analys av de enskilda skriftprodukter som är produ-
cerade med penna. I den analysen tillämpas till stor del samma metoder 
som är beskrivna i föregående kapitel. Skriftprodukterna indelas i typer av 
skriftprodukter liknande de som etablerades i förra kapitlet (se tabell 4). 
Kohesion analyseras genom att dels undersöka visuella resurser som likhet, 
avstånd, gruppering och avgränsning (se 3.7.2), dels undersöka språklig 
kohesion, som olika slags bindning och tematik. Skrift på tavlan utnyttjas 
ofta i samband med att lärare och elever talar, varför även aspekter av hur 
resurser som att peka och rikta blicken bidrar till kohesion. Bagga-Gupta 
(2013) talar om kroppsorientering som ”betydelsebärande multimodala 
dimensioner i kommunikationen ansikte-mot-ansikte” (ibid:24). Det kan 
alltså finnas goda anledningar att i en undersökning av en föreläsning vid 
tavlan, eller ett samtal, även inkludera kroppsliga resurser i analys av så-
dant som kohesion och meningsskapande (se även Goodwin 2007). Slutli-
gen undersöks även grammatiska särdrag (se 3.7.2). De textlingvistiska 
analysverktygen är till stor del inte tillämpliga på dessa skriftprodukter, 
eftersom skriftprodukterna på tavlan inte utgörs av flera sammanhängande 
grammatiska satser. 

9.3 Disposition av ytan på de vita tavlorna 
Utifrån dispositionen av de större väggfasta vita tavlornas ytor utkristalli-
seras ur empirin tre huvudsakliga kategorier av tavlor, vilka definieras 
genom vilken slags lärosal tavlan sitter i och vilken slags undervisning som 
lärosalen är avsedd för. Kategorierna benämns i resultatpresentationen 
med uttryck som inkluderar det kännetecknande särdraget för rummet och 
för undervisningen i rummet. De tre kategorierna är hemklassrum, lärosal 
för teoretiska ämnen samt slutligen lärosal för praktiska eller estetiska 
ämnen. Denna variation möter både Alexander och Sara. 

9.3.1 Tavla i hemklassrum 

Tavla i Saras hemklassrum 
I exempel 71 visas en översiktlig bild över tavlans yta. De enskilda skrift-
produkterna i exemplet är inte alltid urskiljbara och i än mindre grad läs-
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bara, men för en första analys av övergripande disposition är inte analyser 
av de enskilda produkterna avgörande (sådana analyser följer i 9.4).  

I tavlans vänstra sektion finns en gruppering av ett flertal A4-papper 
uppsatta med magnet eller häftmassa. Dessa papper innehåller listor med 
gruppindelningar, aktuella protokoll från möten samt olika typer av all-
män information från skolan. I mitten av tavlan finns den större yta som 
disponeras under genomgångar respektive föreläsningar vid lektioner. 
Längst till höger på tavlan syns en lista med den aktuella dagens schema. I 
tavlans övre del syns till vänster en inramning med skrift som informerar 
om tider för när stolar ska hängas upp på bänkarna. Dessutom finns ett 
antal bilder i överkanten, varav de flesta är foton på den aktuella klassen.  

Kohesion mellan skriftprodukterna i tavlans vänstra sektion skapas 
främst genom att de flesta består av skrift på papper, och att dessa papper 
är samlade tätt tillsammans på en mindre yta. Skriften i tavlans högra sek-
tion hålls samman av att den består av en med angivna klockslag krono-
logiskt ordnad lista, ovanför vilken det finns ett datum som paratext. Varje 
dag (i princip varje dag) raderas listan och en ny skrivs. De båda yttre sek-
tionerna av tavlan har mer karaktären av att utgöra arkiv för olika slags 
skriftprodukter, varav sektionen till vänster utgör ett arkiv med flera 
skriftprodukter vilka är anslagna under längre tid medan sektionen till 
höger utgör ett arkiv med en skriftprodukt som förändras varje dag. De 
båda arkiven är ständigt visualiserade och tillgängliga. En skillnad mellan 
dem är att tillgängligheten varierar något. Medan skriften i den högra sek-
tionen (listan) är skriven med en stor stil som kan läsas på ett längre av-

Exempel 71. Vita tavlan från Saras hemklassrum 
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stånd, så är merparten av skriften i det vänstra arkivet skriven med en 
mindre stil som enbart kan läsas på nära håll. 

Mellan tavlans båda yttre sektioner finns den större sektion där skrift-
produkter som regel skapas i samband med undervisningsmoment, vilket 
medför att skriftprodukterna i den sektion inte finns kvar på tavlan under 
lika lång tid som i de yttre sektionerna.123  

I Saras hemklassrum förefaller det finnas en oskriven överenskommelse 
om att tavlan är klassens gemensamma yta. Det som skrivs på den, sätts 
upp eller projiceras på den, tillhör hela klassen. Tavlan är alltså inte en yta 
för privata angelägenheter. Det finns ett antal exempel som visar hur del-
tagarna orienterar sig mot en sådan överenskommelse, som när Saras eng-
elsklärare skrev ordet equipment på tavlan. Anledningen till det var att en 
elev frågat läraren om ordet, varpå läraren skrev det. Senare samma dag 
frågar andra elever vid två olika tillfällen klassläraren (som inte är samma 
individ som engelskläraren) varför ordet equipment står på tavlan. Klass-
läraren svarar vid båda tillfällena att han inte vet varför. Elevernas frågor 
gör uppenbart att de orienterar sig mot att tavlan är ett gemensamt rum för 
hela klassen, och inte ett rum för privata angelägenheter. Det innebär inte 
att all skrift på tavlan måste riktas till alla elever, men att alla ska veta 
varför skriften finns på tavlan.124 

Tavla i Alexanders hemsklassrum 
Dispositionen av tavlans yta skiljer sig något åt i Alexanders hemklassrum, 
vilket framgår av bilden i exempel 72. Ur kohesionsperspektiv finns i tav-
lans vänstra sektion en inramning, en visuell avgränsare, innanför vilken 
det finns en lista med den aktuella dagens planering (jfr med motsvarande 
typ av lista på tavlan i Saras hemklassrum). Till höger om inramningen 
syns två skriftrader, vilka informerar om hur många som ännu inte lämnat 
in förra veckans svensk- respektive engelskläxa. Dessa skriftrader finns 
kvar på tavlan över flera lektioner, och har därmed en varaktighet som är 
längre än en lektion (och ibland även längre än en dag). Till vänster om 
tavlan finns ett blädderblock på vilket en lista med veckoplanering visas, 

                                            
123 I exemplet ovan från Saras hemklassrum finns i tavlans mittre sektion en mind-
map som synliggör olika typer av faktauppgifter som är knutna till det i mindmap-
en centrala begreppet huvudstad. Klassen hade ett arbetsområde i vilket de skulle 
beskriva länder och huvudstäder, och mindmapen var ett hjälpmedel för att komma 
ihåg vad som skulle vara med. 
124 Möjligen (eller kanske snarare troligen) gäller även en liknande oskriven över-
enskommelse för Alexanders hemklassrum, men eftersom det klassrummet enbart 
är aktuellt under den första delen av fallstudien så saknas det i empirin lika uppen-
bara återkommande exempel som skulle stödja ett sådant resultat. 
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och tillsammans med schemat på tavlan utgör blädderblocket ett arkiv i 
vilket det finns tillgång till den aktuella planeringen.  

I tavlans högra sektion finns ett med magneter fastsatt A3-papper på 
vilket det finns en kronologiskt (numrerad) ordnad lista med veckans eng-
elska glosor.125 Listan skrivs måndag eftermiddag av klassläraren, och ra-
deras fredag förmiddag av samme lärare. 

Den mittre ytan av tavlan disponeras på ett liknande sätt som i exemplet 
med tavlan från Saras hemklassrum. I exemplet ovan finns ordet hydraul i 
den övre delen. Ordet skrevs av läraren när han talade om ordets betydelse 
efter att en elev använt begreppet i en muntlig redovisning.  

På väggen direkt ovanför tavlan i 
exemplet ovan finns fyra fasthäftade 
papper. Vart och ett av dessa papper 
innehåller räkneexempel på ett av de 
fyra räknesätten, och dessa papper 
sitter anslagna under hela den period 
fältstudien pågår. I tavlans vänstra 
nederkant finns en liten trätavla på 
vilken det finns papperskort med en 
siffra på. Trätavlan visar hur många 
sidor klassen tillsammans läst i sina 
tystläsningsböcker, och tavlan står på 
samma plats under hela den tid fält-
studien pågår. 

                                            
125 I exemplet ovan är listan med de engelska glosorna skriven på ett A3-papper, 
men det förekommer även veckor där glosorna skrivs direkt på tavlan. 

Exempel 73. Arkiv bredvid tav-
lan i Alexanders hemklassrum 

Exempel 72. Vita tavlan från Alexanders hemklassrum 
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En skillnad mellan tavlorna i Alexanders och Saras hemklassrum är att 
den vänstra sektionen av tavlan i Saras hemklassrum innehåller ett arkiv 
med huvudsakligen papper som informerar eller reglerar delar av verksam-
heten. I exempel 73 visas en bild från Alexanders hemklassrum av en yta 
strax till höger om vita tavlan där ett liknande arkiv med huvudsakligen 
A4-papper är synligt. Dessa papper innehåller information om bland annat 
gruppindelning, allmän skolinformation samt scheman för skolmaten un-
der terminen.  

9.3.2 Tavla i lärosal för teoretiska ämnen 
I de lärosalar där Alexander under årskurs sex 
hade lektioner i teoretiska ämnen saknades 
permanenta skriftprodukter av det slag som 
presenterats ovan, med undantag för det slags 
skriftprodukt som visas i exempel 74.  

Skriftprodukten i exempel 74 står på tavlan 
över en hel termin. I exemplet utnyttjas högre 
sektionen av tavlan för en lista över vilka klas-
ser som ansvarar för att ställa upp stolar. Listan 
avgränsas visuellt genom dels en linje, dels tav-
lans yttre ram. Nederst i den på det sättet in-
ramade rutan finns den direktiva satsen Låt stå!, 
vilken indikerar att listan bredvid satsen, och 
innanför inramningen, är en skriftprodukt som 
ska finnas kvar över en längre tid. Ibland kan 
det dock på tavlor av den här typen av lärosalar även finnas ytterligare 
någon eller några permanenta skriftprodukter, vilket i exemplet ovan är ett 
diplom (med materialiteten papper) som tilldelats en annan klass än Alex-
anders.126  

9.3.3 Tavla i lärosal för praktiska eller estetiska ämnen 
Ett gemensamt drag i lärosalar avsedda för praktiska eller estetiska ämnen 
är att de som regel inte har bänkar och stolar ordnade så att eleverna har 
sina blickar riktade framåt när de sitter rättvända på stolarna. Istället har 
de flesta salarna arbetsbänkar ordnade i mindre grupperingar, vilka var för 
sig utgör arbetsytor för till exempel slöjd eller bild. I dessa lärosalar finns 

                                            
126 Diplomet är inte till Alexanders klass, utan till en annan klass. Motivet för att 
diplomet sitter i denna sal är att klassen har sina klassråd där. Salen är även en av 
de salar som ligger i den enhet av skolbyggnaden där klassen i fråga har de flesta av 
sina lektioner.  

Exempel 74. Lista över 
ansvar för att ställa upp 
stolar 
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en väggfast vit tavla, vilken dock inte disponeras så som tavlorna i de två 
tidigare beskrivna kategorierna. I salar för praktiska eller estetiska ämnen 
har läraren oftast sina undervisningsmoment och genomgångar av arbets-
sätt förlagda till just de ovan nämnda bänkytorna som skapats i salarna. I 
musiksalar skiljer sig arbetssättet en del, och i dessa salar förekommer 
ibland även att lärare har vissa teoretiska genomgångar vid tavlan. Det 
vanliga är dock att genomgångar och instruktioner är knutna till musikin-
strument, antingen genom att läraren ackompanjerar vid sång eller instrue-
rar elever som ska lära sig grunder på vissa instrument.127  

I exempel 75 vi-
sas en tavla från en 
sal för undervisning 
i träslöjd. Ytan är 
disponerad så att 
olika fält avskiljs 
genom visuella 
avgränsare i form 
av linjer eller våg-
formade inram-
ningar.  

I tavlans vänstra 
sektion finns en 
inramad flernivå-
lista med instruk-
tioner om hur eleverna ska göra när de behöver hjälp. Nedanför den syns 
rester efter en tidigare ritad figur med olika måttangivelser. I mitten av 
tavlan är två inramningar sammanfogade till en inramning. I den översta 
inramningen ges information om var penslar finns, och i den nedersta en 
instruktion om att eleverna ska planera sitt arbete och göra en mall för det 
de vill göra. I tavlans högra sektion är en längre inramad yta i sin tur inde-
lad i fält för de tre veckodagar undervisning pågår. I respektive inramning 
finns en med klockslag kronologiskt ordnad lista där för varje nivå angives 
vilken klass som har lektion under den för nivån angivna tiden. Överst i 
den högra sektionens inramning finns den understrukna direktiva satsen 
Låt stå!, vilken indikerar att det som ryms inom det inramade semiotiska 
rummet ska finnas kvar över en längre tid.  

Tavlans yta i exemplet ovan domineras alltså av tre större inramade se-
miotiska rum, vilka alla fanns på tavlan under hela den tid fältstudien på-

                                            
127 De grunder som lärare instruerar i är enklare basspel, gitarr- och piano-
ackompanjemang samt trumkomp. Dessutom instrueras även i sång. 

Exempel 75. Tavla i slöjdsal  
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gick. Det förekom dock aldrig under observationerna att läraren eller nå-
gon elev aktualiserade någon av skriftprodukterna i dessa semiotiska rum. 
Det förekom heller aldrig att tavlan utnyttjades vid undervisningsmoment 
eller för mer tillfälliga instruktioner. 

9.4 Skriftprodukter på vita tavlan 
Liksom i kapitel åtta har jag urskilt olika typer av skriftprodukter (jämför 
avsnitt 8.1), vilket framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Översikt av skrift på vita tavlan 

Kategoriindelning av skriftprodukter gjorda genom 
inskription på tavlans yta 

Visuell organisat-
ionsprincip för skrift 

Läx- och provuppgifter lista, rad 

Schema, planering, ordningsregler lista 

Information samt Kom ihåg rad 

Skrift som del av undervisningsmoment rad, lista 

De tre översta typerna i tabellens vänsterkolumn förekommer även i 
materialiteterna papper och skärm. Den nedersta typen, skrift som del av 
undervisningsmoment, är dock unik för vita tavlan. Sådan skrift brukar 
raderas när undervisningsmomentet är slut.  

9.4.1 Läx- och provuppgifter 
Den här typen av skriftprodukt möter 
nästan bara i Alexanders vardag.128 I 
exempel 76 visas en lista med veckans 
engelska glosläxa. Den visuella kohes-
ionen skapas genom de två parallella 
kolumnerna vilka är förbundna med 
en linje, samt att det ovanför listan 
finns en centrerad paratext med det 
aktuella veckonumret (v12). Till den 
visuella kohesionen bidrar även tav-
lans ram. Kohesionen inom listan 
skapas genom en kronologiskt ord-
nad numrerad lista, samt genom lin-
jen som för varje listnivå binder sam-
man ord i den vänstra kolumnen med 
                                            
128 I studien med Sara var samtliga läx- och provuppgifter tryckta på papper som 
delades ut till eleverna. 

Exempel 76. Veckans engelska 
glosor 
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ord i den högra kolumnen. Listan skrivs av av Alexander under måndag 
eftermiddag, för att han sedan ska kunna läsa på i hemmet. Listan raderas 
fredag förmiddag, och därefter görs ett skriftligt förhör. Det innebär att 
skriftprodukten på tavlan finns tillgänglig, och alltså utgör ett slags arkiv, 
under nästan hela skolveckan. 

I exempel 77 syns ytter-
ligare en engelskläxa som 
Alexander skriver av från 
tavlan. Den aktuella 
skriftprodukten finns i en 
lärosal för teoretiska äm-
nen, och är placerad till 
höger om tavlans vertikala 
mittlinje. Skriftprodukten 
finns bara under en kort 
sekvens i slutet av en eng-
elsklektion.  

Den visuella kohesionen 
skapas till största delen av 
de fyra likformade kolumnerna, samt av en centrerad nominalfras som 
paratext ovanför kolumnerna (home work for thursday 14 april). Den 
språkliga kohesionen skapas genom att varje horisontell nivå i kolumnerna 
utgörs av ett svenskt verb i infinitiv samt motsvarande engelska verb i tre 
olika tidsformer. Det saknas paratexter som indikerar vad de olika kolum-
nerna består av, varför förståelsen av kohesion mellan och inom kolum-
nerna är beroende av tidigare erfarenhet av liknande typer av skriftproduk-
ter. Vid den aktuella observationen var det ingen som frågade något om 
kolumnerna, utan alla började skriva av det som läraren skrev på tavlan. 

I exempel 78 visas en lista 
med provuppgifter vid ett prov i 
historia som Alexanders klass 
hade. Listan är placerad i mitten 
på en tavla i en lärosal för teo-
retiska ämnen. Den visuella 
kohesionen skapas genom att 
listnivåerna är ordnade i en lik-
formad struktur, och att det 
finns en paratext som pekar ut 
listan som något sammanhäng-
ande genom paratextens föl-
jande. Paratexten består av två 

Exempel 77. Läxan engelska verb 

Exempel 78. Lista med provuppgifter i 
historia
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direktiva satser. Den första är skriv vad ni kan om följande, och den andra 
är tänk på filmerna. Av dessa båda är den andra skriven inom parentes, 
vilket gör att den tillskrivs en något lägre status än den föregående direk-
tiva satsen. I listan nedanför paratexten finns på respektive listnivå namn 
på personer, objekt, händelser eller företeelser. 

9.4.2 Schema, planering, ordningsregler 
I den här skrifttypen märks skillnader mellan de olika klassrummen. En 
påtaglig sådan skillnad är att det i hemklassrummen finns scheman för den 
aktuella dagen, något som saknas i lärosalar för teoretiska ämnen. Ef-
tersom dessa dagsscheman är så frekvent förekommande i båda studierna, 
samt att de varje dag aktualiseras vid en morgongenomgång och även vid 
senare tillfällen under dagen, visas här ett exempel från vardera studien.  

Exempel 79 visar två 
bilder av en lista med da-
gens skolschema. Den 
vänstra bilden är från stu-
dien med Alexander, me-
dan den högra är från stu-
dien med Sara. Det råder 
stor samstämmighet mellan 
hur de båda listorna är 
strukturerade. Visuell ko-
hesion skapas bland annat 
genom tavlans yttre be-
gränsningslinjer som ramar 
in tre sidor av det semio-
tiska rum där schemat ut-
gör huvudinnehållet. I den 
vänstra listan är det semio-
tiska rummet även markerat 
med en visuell avgränsare i 
form av en linje mot tavlans övriga yta. Den språkliga kohesionen i båda 
listorna skapas främst genom en med klockslag kronologiskt ordnad verti-
kal lista, ovanför vilken det finns en paratext som anger den aktuella dagen 
(namn eller datum) för vilken schemat gäller. I listorna finns för varje med 

Exempel 79. Dagsscheman; det vänstra från
studien med Alexander, det högra från studien
med Sara 
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klockslag angiven listnivå en kort skriftrad (oftast ett ord eller en förkort-
ning) som anger aktiviteterna vid de olika klockslagen.129 

En annan ofta återkommande typ av skriftlig planering är den där lärar-
nas planering av de enskilda lektionerna visualiseras i skrift. I det följande 
visas två bilder av sådana planeringar. 

Exempel 80 är från en svensklektion med Alexander. Listan i exemplet 
har läraren skrivit i tavlans vänstra sektion, vilket läraren gjorde vid samt-
liga de lektioner han ansvarade för under observationstillfällena.130 Den 
visuella kohesionen i listan skapas främst genom en visuellt markerad para-
text nedanför vilken en punktlista följer. Överst finns den understrukna 
paratexten Dagens, och nedanför den följer sedan en lista med den aktuella 
lektionens planering. De olika listnivåerna i det vänstra exemplet ovan 
utgörs av enstaka ord, en interrogativ sats (vad är ett samtal?) samt en 
verbfras (välja film).  

Exempel 81 är från studien med Sara, och visar en lista vilken är skriven 
i tavlans mittsektion. Kohesionen skapas främst genom numreringen av 
listnivåerna. På första nivån finns substantivet norden, vilket betecknar ett 
arbetsområde som klassen arbetat med under en längre tid.  På andra nivån 
finns två skriftrader, av vilka den översta har formen av en interrogativ 
sats (är du klar) och den nedersta en direktiv sats (börja med tystläsning). I 
klassen var arbetsområdet med Norden ett arbete som eleverna gjorde 
individuellt och i sin egen takt, vilket innebar att eleverna blev färdiga med 

                                            
129 Här ges förtydligande angående några av förkortningarna i exemplen ovan. 
T.läsn. i vänstra exemplet ska utläsas tystläsning, vilket även gäller förkortningen 
TL i det högra exemplet. Förkortningen KR i det högra exemplet ska utläsas klass-
råd. Längst ner i det vänstra exemplet står förkortningen Id, vilken ska utläsas 
idrott. 
130 Alexander hade under årskurs sex, med ett kort undantag, samma lärare i både 
svenska och engelska. 

Exempel 81. Lektionsplanering II Exempel 80. Lektionspla-
nering I 
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Norden-arbetet vid olika tidpunkter. Det gör att den översta skriftraden 
snarare bör analyseras som en elliptisk variant av antingen ett tidsadverbial 
(när du är klar) eller en konditional bisats (om du är klar). I den aktuella 
situationen var det ingen som frågade om innebörden i planeringen på 
tavlan, och alltså var den andra punkten i listan inte något som behövde 
förklaras.  

9.4.3 Information och Kom ihåg 
I den här typen av skrift ryms flera kortare skriftprodukter som informerar 
om något och/eller utgör ett kollektivt minne för elever och lärare i den 
aktuella klassen. Skriftprodukterna har oftast en varaktighet över ett antal 
dagar, och vissa av dem över en hel termin eller ännu längre. En slags 
skriftprodukt som återkommer i flera klassrum, och som står på tavlan 
under lång tid, har visats i exempel 74 (som meddelar vilka som ansvarar 
för att ställa upp stolar).  

En annan typ av informerande och påminnande skriftprodukt är sådana 
som informerar om försenad inlämning av läxor. De skriftprodukterna står 
på tavlor i hemklassrum, och är placerade i tavlans övre kant. Exempel 82 
är en sådan skriftprodukt från Alexanders hemklassrum, och exempel 83 
är från Saras hemklassrum.  

I exempel 82 skapas kohesion mellan raderna genom radernas likartade 
språkliga struktur och genom nedflyttningstecknet i den nedre av raderna. 
Strukturen kännetecknas av att raderna inleds av de paratextliknande ut-
trycken sv. läxa och eng. läxa. Efter eng. är i och för sig inte läxa utskrivet, 
men genom nedflyttningstecknet är läxa nedflyttat till nedre raden. De 
båda uttrycken är förkortningar av de längre nominalfraserna svenskläxa 
respektive engelskläxa. Efter dessa uttryck följer sedan ett numeriskt ut-
tryck som av läraren ändras allteftersom elever lämnar in saknade läxor. 
Uttrycket följs sedan av passivet saknas.  

I exempel 83 skapas kohesion genom framför allt inramningar. Inom 
varje inramning skapas kohesion genom en paratext som består av en för-

Exempel 83. Försenade läxor II 

Exempel 82. Försenade läxor I 
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kortning för det ämne som den aktuella läxan är inom, samt genom den 
återkommande strukturen med initialer av namnet på de elever som ännu 
inte lämnat in den genom paratexten angivna läxan (initialerna är raderade 
i exemplet ovan).  

Både exempel 82 och 83 visar skriftprodukter vilka är organiserade efter 
en listprincip. I det vänstra exemplet genom den vertikala strukturen, och i 
det högra exemplet genom en paratext vilken nedanför följs av en uppräk-
ning med likartad struktur. 

En del skriftprodukter informerar 
om sådant som inte är helt nödvän-
digt för undervisningen, eller för 
regleringen av skoldagarna. Exempel 
84 är en skriftprodukt från tavlan i 
Saras hemklassrum. Skriftprodukten 
består av frasen dagar kvar samt 

nedanför den horisontellt ordnade 
grupperingar med korta vertikala 
streck. Varje streck betecknar en 
skoldag, och mot slutet av varje termin upprättas en ny dagar kvar. Under 
den genomgång som görs vid starten av varje skoldag kommenteras hur 
många dagar det är kvar, och läraren stryker ut ett av de streck som finns 
grupperade nedanför den paratextfungerande frasen dagar kvar.131 

Exempel 85 är exempel på en skrift-
produkt som likt den ovan inte är direkt 
knuten till undervisning eller reglering av 
skoldagen. I Saras klass fanns nästan 
varje vecka några återkommande täv-
lingar inom svenska och matematik, 
samt även i Veckans nutidsfrågor. Den 
som vann respektive sådan tävling be-
nämndes mästare, och fick skriva sitt 
namn på tavlan under en paratext som 
angav vilken typ av mästare det handlade 
om. Som regel fanns denna skriftprodukt 
kvar på tavlan fram till nästa gång motsvarande tävling genomfördes (vil-
ket vanligen var på fredagar). Den visuella utformningen av skriftproduk-
ten varierade något under fältarbetsperioden. I exemplet som visas skapas 
kohesion genom bland annat en inramning, men det förekom även att in-

                                            
131 Sara hade under en del av fältstudien även en motsvarande skriftprodukt i for-
matet A4-papper, och på den gjorde hon ändringar för varje dag som förflöt. 

Exempel 84. Dagar kvar 

Exempel 85. Mästarruta 
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ramning av skriftprodukten saknades. Det gemensamma för skriftproduk-
terna med veckans mästare är att de är ordnade i en vertikal lista där varje 
nivå består av två skriftrader. Översta raden utgörs av en paratext 
(nominalfras) som indikerar vilken typ av mästare som avses, och nedersta 
raden utgörs av namnet eller namnen på veckans mästare. 

9.4.4 Skrift på tavlan som del av undervisningsmoment 
Ett gemensamt kännetecken för skriftprodukter inom den här kategorin är 
att de finns på tavlan under kortare tidsperioder än de skriftprodukter 
vilka nämnts i de föregående delkapitlen. Ett annat kännetecken är att 
skriften i dessa skriftprodukter växer fram under en längre sekvens där 
lärare föreläser eller samtalar med elever om det för undervisningsmomen-
tet aktuella temat. Ytterligare ett kännetecken är att skriften oftast utgör 
ett delelement i en föreläsning för, eller i en interaktion med, elever om ett 
visst undervisningsinnehåll.  

Skriftprodukterna kan grovt indelas i två huvudgrupper. En grupp är 
skriftprodukter som elever uppmanas att ”skriva av”, eller som lärare be-
tonar vara viktiga inför fortsättningen inom ämnet eller som förberedelse 
inför prov. En annan grupp är skrift som används för att i undervisnings-
momentet belysa eller exemplifiera det som själva momentet handlar om. 
Av dessa båda grupper är det den senare som de flesta av skriftprodukterna 
inom kategorin tillhör. 

Exempel 86 är en skriftprodukt från ett längre undervisningsmoment 
under en no-lektion med Alexander, och som tillhör den grupp av skrift-
produkter inom kategorin som elever uppmanas att skriva av. Själva 
undervisningsmomentet där skriftprodukten skapas utgörs av såväl korta 
föreläsningssekvenser som sekvenser där elever görs till aktiva deltagare 
genom att läraren bland annat uppmanar dem ge exempel på olika celler 
som kan tänkas finnas i kroppen.  

Det första som skrivs av läraren är den understrukna rubriken, och pa-
ratexten, Livets byggsten. Rubriken skrivs högst upp i mitten av tavlan. 
Efter en kort stund skriver läraren Cellen till vänster nedanför rubriken, 
och gör då en kryssmarkering till vänster om begreppet. Efter ytterligare en 
kort stund skriver han Exempel på celler:, och ber sedan eleverna komma 
med förslag på vad det kan tänkas finnas för celler i kroppen. Nedanför 
det han nyss skrev gör han sedan en punktlista där han skriver de olika 
förslag eleverna bidrar med. Därefter flyttar sig läraren några steg till höger 
och ritar den bild som syns i exemplet. Under tiden han ritar berättar han 
om cellens olika delar och skriver namn för de olika celldelarna. Namnen 
skriver han utanför den ritade modellen, och genom pilar ritade från be-
greppen och mot modellen visar han var i cellen de olika begreppens refe-
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renter är belägna. All skrift är gjord med svart penna, förutom två begrepp 
samt deras referenter i modellen som är gjorda med röd penna (begreppen 
ribosom samt mitokondrie). De begrepp som är gjorda med röd färg för-
klarar läraren lite utförligare, och säger att de är viktiga att komma ihåg.  

Den slutliga skriftprodukten som utgör slutprodukten har ett antal visu-
ella och språkliga kohesionsmarkörer. Den tydligt markerade paratexten 
(överst på ytan, samt understruken) fungerar som tröskel (inramning) för 
det semiotiska rum som skriftprodukten utgör. Genom bland annat linjer 
och färger skapas visuell kohesion, och språkligt gör det ofta återkom-
mande begreppet cell (celler eller cellen) att kohesion skapas genom en 
form av tematisk upprepning.  

Den andra gruppen rymmer som redan nämnts betydligt fler skrift-
produkter, och i exempel 87 visas utseendet på mittsektionen av en tavla 
från en lärosal i vilken Alexanders klass har lektion i engelska. I det som på 
bilden ser ut som en vertikal lista, har de tre översta raderna vuxit fram 
under ett undervisningsmoment och de övriga raderna är den lektions-
planering som skrevs efter att undervisningsmomentet avslutats. Det inne-
bär att det som visas i exemplet utgörs av två skilda skriftprodukter, även 
om de rent visuellt ger intryck av en viss kohesion inom den listliknande 
strukturen.  

Exempel 86. Livets byggsten 
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Det de båda skriftprodukterna har 
gemensamt är att de är skrivna i sam-
band med att läraren talar. Den eventu-
ella kohesion som går att urskilja måste 
till viss del inkludera det som görs i den 
aktuella skrivsituationen. De tre översta 
skriftraderna skriver läraren i samband 
med att han på engelska berättar om en 
upplevelse med ormar han själv haft som 
tonåring. De två övre raderna skriver han 
i en följd efter att han tidigt i berättelsen 
talat om ormar som finns i Sverige. Den 
tredje raden (aunt) skriver han senare i 
berättelsen när han talar om en moster, 
och efter att han skrivit aunt frågar han 
klassen om de vet vad ordet betyder. Det tre övre raderna utgör därmed en 
sammanhängande enhet genom att de tillkommit under lärarens berättelse 
om ormar. 

I den nedre delen finns en lektionsplanering vilken ger intryck av att 
vara inkonsekvent utformad. Den andra skriftraden i planeringen 
(Workbook page 50–51) är mer utförligt skriven än den föregående raden 
(P 60-61) är. Genom lärarens inledande presentation av den övergripande 
lektionsplaneringen, samt genom det han säger omedelbart innan han skri-
ver P 60–61, förefaller dock 
samtliga i klassen förstå vilken 
bok som avses med P 60–61 
(boken Textbook).132 

Skrift på tavlan används 
även av lärare som en resurs i 
en annars mer muntlig praktik. 
I exempel 88 visas en del av 
tavlan där Alexanders svensk-
lärare precis skrivit verbfrasen 
att samtala. Innan han gjorde 

                                            
132 En möjlig förklaring till skillnaden i lärarens sätt utforma den skriftliga plane-
ringen är att P 60–61 på första raden refererar till en bok och en text som redan 
nämnts under lektionen. Däremot är Workbook page 50–51 A–D inte nämnt tidi-
gare, och det är dessutom en referens till något eleverna ska använda sig av efter att 
de läst texten som nämnts i raden ovanför (alltså vid en senare tidpunkt än när 
planeringen skrivs). 

Exempel 87. Tavlan under en 
engelsklektion 

Exempel 88. Tavlan under en svensklekt-
ion; Att samtala 
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det uppmanade han eleverna att rikta sig mot läraren. Läraren talar sedan 
om vad det är vi gör när vi samtalar. Han säger bland annat ”om vi tar de 
här ordet” och gör samtidigt en rörelse med ena handen vid den skrivna 
verbfrasen (se exempel 88). Skriften på tavlan görs genom det deiktiska 
yttrandet ”de här ordet” och den pekande rörelsen till en resurs för att 
fånga elevernas blickar, och därmed även deras koncentration. 

Ytterligare ett ex-
empel på skrift som 
görs till en resurs i 
en annars muntlig 
praktik visas i ex-
empel 89, som är 
från fortsättningen 
av samma lektion 
som exempel 88 är 
hämtat från. Läraren 
har under lektionen 
samtalat med elever-
na och skrivit några 
ord på tavlan. Vid ett 
tillfälle talar han om 
verben prata och lyssna som han skrivit på tavlan. I exempel 89 syns hur 
läraren med vänster hand markerar de båda verben, och samtidigt som han 
gör den markeringen förklarar han ordens betydelse för att ett samtal ska 
fungera.  

I exempel 88 samt 89 är kohesion något som delvis framgår av hur skrif-
ten är organiserad på tavlan, men framförallt genom hur läraren gör skrif-
ten till en resurs i en huvudsakligen muntlig praktik. Skriftens främsta 
egenskaper i de här exemplen är inte att vara betydelsebärande språkliga 
uttryck, utan snarast att vara en resurs att rikta koncentration och upp-
märksamhet på samt att skapa en variation när det gäller vilka modaliteter 
som läraren utnyttjar vid sin föreläsning. I lärarens muntliga yttranden 
förekommer begreppen samtala, prata samt lyssna på ett sätt som gör att 
de skrivna begreppen inte är nödvändiga ur ett semantiskt perspektiv (de 
bidrar snarare till en viss redundans), utan läraren använder i exempel 88 
och 89 skriften av andra skäl. 

9.5 Sammanfattande diskussion 
Tavlan är placerad där den som utövar den kontrollerande makten befin-
ner sig, och den person som utövar makten är också den som skriver det 
mesta av det som skrivs på tavlan. Det är även den personen som bestäm-

Exempel 89. Tavlan under en svensklektion; Prata, 
Lyssna 



TOMAS SVENSSON Alexander, Sara och skriften  259

 

mer vad som får stå på tavlan, och säger till när något måste strykas ut. 
Skriften på tavlan är alltså förknippad med ett visst maktutövande. En 
skriftprodukt som skrivs av elever, och som står kvar på tavlan över längre 
tid, är den mästarruta som visas i exempel 85. Just mästarrutan är nästin-
till den enda skriftprodukt som skrivs av elever och som står kvar på tavlan 
över en längre tid. Varje vecka skrivs det nya namn (eller ibland kan även 
ett namn stå kvar över flera veckor) beroende av vem eller vilka som i täv-
lingar har blivit veckans mästare inom de olika tävlingsområdena. 

Det som skrivs på tavlan, eller på annat sätt visas på tavlan, berör i nå-
gon mening gruppen som helhet. Det vanligaste är att det skrivna riktas till 
samtliga elever, men det kan även vara riktat till representanter som valts 
för att representera klassen i olika råd. Slutligen finns det även skrift-
produkter som riktar sig direkt till enskilda elever, och det är skriftproduk-
ter som påminner om vilka som ännu inte lämnat in läxor. Tavlan är alltså 
inte till för mer privat skriftanvändning. Det som skrivs på tavlan är något 
som berör gruppen som helhet, eller mindre grupper alternativt utvalda 
representanter för gruppen.  

Kohesion skapas huvudsakligen genom visuella markörer, som inram-
ning, närhet eller avstånd, och likhet eller olikhet. Ett vanligt sätt att skapa 
kohesion är genom att ordna skriften i listor, vilka ibland förekommer som 
flera bredvid varandra ordnade listkolumner. Ytterligare ett känneteck-
nande drag (framförallt för användningen av tavlor i hemklassrummen) är 
att längs tavlans yttre sektioner och på de ytor som omger tavlan samla 
skriftprodukter som har en relativt lång varaktighet i tid. De skriftproduk-
terna används på ett sätt som motiverar att beskriva tavlans yttre sektioner 
och ytorna som omger själva tavlan som ytor vilka typiskt disponeras för 
att arkivera skriftprodukter (och även bilder). Den centrala delen av tav-
lans yta används däremot för skriftprodukter med kortare varaktighet i tid. 
På den delen av tavlans yta finns skriftprodukter som både skrivs och rade-
ras inom ramen för en lektion.  

Ytterligare ett sätt som kohesion skapas på är genom deltagarnas hand-
lingar vid tavlan. Oftast görs det genom att en lärare pekar på något skri-
vet som läraren i fråga även talar om, eller att läraren skriver några ord 
som kan behöva förklaras i samband med en muntlig framställning. Det 
innebär att kohesion inte enbart skapas genom skrift eller visuella resurser, 
utan också genom muntliga praktiker och genom hur kroppen används för 
att peka mot, vända sig mot eller markera med en hand direkt på tavlan. 

Ytterligare en egenskap för skrift på tavlan är att den används för att 
snarast vara en fixpunkt att rikta elevers blickar, och därmed koncentra-
tion, mot. Det blir tydligt i exemplen 88 och 89, där läraren under en 
svensklektion talar om att samtala. De skriftliga uttrycken är i den situa-
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tionen inte nödvändiga ur en innehållsaspekt, eftersom läraren vid flera 
tillfällen nämner motsvarande ord i sin muntliga framställan. Det är heller 
inget som eleverna uppmanas att skriva av, eller som någon elev skriver av. 
Skriftens primära funktion är alltså inte knuten till dess konventionella 
relation till språk (jämför med de egenskaper hos skriften som beskrivs i 
avsnitt 2.3), utan istället knuten till att vara en visuell punkt att rikta fokus 
och uppmärksamhet mot.  

Grammatiskt utgör de flesta skriftprodukterna av fraser som antingen är 
fristående eller tematiskt alternativt kronologiskt ordnade i en lista. Den 
vanligast förekommande satstypen är den direktiva. Det förekommer även 
en del interrogativa, medan deklarativa är ytterst ovanligt. De direktiva 
satserna synliggör den maktutövning som är knuten till den del av klass-
rummet där tavlan är placerad. Läraren skriver de direktiva satserna, och 
det är eleverna som är de vilka förväntas vara utförare av de handlingar 
som de direktiva satserna uppmanar till. 
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10 Sammanfattande diskussion 
I det här kapitlet knyts resultaten ihop och sätts in i ett större samman-
hang. Utgångspunkten för avhandlingen är att skrift är ett kulturellt verk-
tyg som människan utvecklat för att svara mot vissa behov. Skriften har i 
sig egenskaper som under årtusenden gjort, och gör, det möjligt att an-
vända den för att kunna utföra nya saker på delvis nya sätt, vilket fram-
växten av teknologier bidragit till. Avhandlingen beskriver skriftkompeten-
ser hos barn i mellanåren. Två barn i åldrarna 11–12 år har följts i två 
separata fallstudier, som båda sträckt sig över drygt ett års tid, med ut-
gångspunkt i dessa forskningsfrågor: 

 Vilka skrifthändelser deltar fokusbarnen Alexander och 
Sara i? 

 Vad är möjligt för Alexander och Sara att göra genom att 
använda skrift?  

 Vilka handlingar konstituerar dessa skrifthändelser? Det 
vill säga hur läser, skriver eller talar deltagare när de an-
vänder skrift, och genom vilka andra handlingar hanterar 
deltagarna skrift (som att bära med sig, peka på eller 
lägga i en väska)?  

 Vilka skriftprodukter aktualiseras i skrifthändelser? 
 Vilka skriftprodukter förekommer i miljöer där barnen 

återkommande vistas? 
 I vilket format är skriften visualiserad, och vad känne-

tecknar skriftprodukterna när det gäller sådant som visu-
ell organisation, kohesion och fras- och satsstruktur? 

Undersökningen av Alexanders och Saras vardagliga skrifthändelser och 
aktiviteter klarlägger vad de gör med skrift och svarar därmed på de två 
första frågorna (se kapitel fem och sex). Den tredje frågan behandlas ge-
nom att skrifthändelserna undersöks på mikronivå för att detaljerat be-
skriva hur deltagarna läser, skriver och talar om skrift (se kapitel sju). Ge-
nom en analys av skriftprodukternas kännetecknande drag vad gäller for-
mat, kohesion och fras- och satsstruktur, får de tre sista frågorna svar (se 
kapitel åtta och nio).  

10.1 Det varierande skriftbruket  
Alexander och Sara valdes för att undersökningen skulle innefatta varia-
tion. Deras skriftbruk skiljer sig också tydligt åt, särskilt i hemmet och på 
fritiden. Alexanders stora fritidsintresse är att spela dator- och en del tv-
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spel, medan Sara har flera olika intressen. Av Saras fritidsintressen är det 
hennes deltagande i olika lagsporter som är mest framträdande. Alexander 
utövar också lagsport, och Sara spelar dator- och tv-spel, men både Alex-
anders idrottande och Saras spelande är betydligt mindre framträdande i 
det dagliga livet än deras respektive huvudintressen är. Skillnaden i fritids-
intressen syns även i hur de använder sig av skrift. I samband med Saras 
idrottsutövande förekommer i princip ingen skriftanvändning, medan det 
däremot krävs i samband med Alexanders spelande.  

Sara har stor variation i skriftbruket. Hon deltar regelbundet i piano-
undervisning, hon säljer jultidningar, hon deltar i ortens stora luciatåg och 
tillsammans med kamrater och syskon producerar hon korta filmer där de 
själva uppträder som artister och skådespelare. Sara använder vid dessa 
olika aktiviter skrift för att planera, lära sig spela piano, informera, doku-
mentera och memorera texter som ska sjungas och (helst) läsas utantill. 
Alexanders skriftanvändning är inte lika varierad, utan huvudsakligen 
knuten till spelandet.  

Sara är involverad i aktiviteter med lillasyster, eller i aktiviteter som har 
sin grund i vad lillasyster gör, har gjort eller ska göra. Ett kännetecken för 
de skrifthändelser som Sara och lillasyster är deltagare i är att Sara ofta 
agerar utifrån att hon är läs- och skrivkunnig. Sara läser högt för lilla-
syster, berättar vad som står skrivet, förklarar hur något stavas och för-
söker tolka lillasysters önskelista.  

Sådana skrifthändelser medverkar inte Alexander i. Men han deltar i 
planering av tandläkarbesök, han sorterar post, och han surfar i högre grad 
än Sara på internet. Till skillnad från Sara är Alexander ofta ensam i bo-
staden, och hans föräldrar bor på olika adresser. Det förklarar Alexanders 
sortering av dagens post och hans aktiva deltagande i planeringen av tand-
läkarbesök. När Sara kommer hem från skolan har posten oftast tagits in, 
eftersom någon annan ur familjen redan är hemma. 

Vad det gäller skrifthändelser relaterade till skola har Alexander och 
Sara i en mening mycket gemensamt. De går båda i en kommunal skola 
som styrs av samma nationella styrdokument och av samma lagstiftning. I 
skolan möter de samma eller liknande slags läromedel, och de möter även i 
hög grad liknande arbetssätt. De flesta av deras lärare har en professions-
utbildning som är reglerad på statlig nivå, vilket bidrar till likheterna. Både 
Alexander och Sara löser matematikuppgifter, har tystläsning, arbetar med 
instuderings- och läsförståelsefrågor, har förhör och gör prov, medverkar i 
lärarens kontroll av närvaro och deltar i genomgångar av den aktuella 
dagens eller lektionens planering. 

Men det finns här även olikheter i Saras och Alexanders sätt att använda 
skrift. Tydligast är det i hur de gör när de sökläser, vilket i skolan typiskt 
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sker vid arbete med instuderings- och läsförståelsefrågor. Alexander frågar 
ofta någon som finns i hans närhet var det i en källtext går att hitta svaret 
på en viss fråga, medan Sara utvecklat strategier så att hon genom indivi-
duell sökläsning kan hitta svaret. 

Två exempel från hemmet som visar Saras och Alexanders skilda strate-
gier vid sökläsning är när Alexander tillsammans med sina föräldrar pla-
nerar ett tandläkarbesök och när Saras mamma ber Sara att i en instruk-
tion kontrollera vilken ugnsvärme det ska vara för att smälta krympplast-
figurer. Alexander tittar på kallelsen till tandläkaren för att hitta klock-
slaget, men säger att han inte hittar det. Istället pekar mamma på lappen 
och talar om var på kallelsen, och även vad, det står. När Sara på ett lik-
nande sätt ska söka efter ett uttryck om ugnstemperatur gör hon det ge-
nom att enbart använda den skriftliga instruktionen som resurs. Sara hade 
kunnat ge mamma instruktionen, eller be henne tala om var i instruktionen 
uppgiften skulle finnas.  

Just hur Alexander och Sara använder sig av samtal eller av läsning som 
den primära resursen visar på en av de mer påtaliga skillnaderna mellan 
Saras och Alexanders skriftbruk. Även skrifthändelser som att läsa på eller 
bli förhörd på läxor är ett exempel på det. Sara har utvecklat strategier 
utifrån hur det aktuella förhöret brukar gå till, hur skriften är strukturerad 
och vilket mål hon har med förhöret. I skrifthändelser där hon läser på 
använder hon sig av individuell läsning med målet att memorera på rätt 
sätt. Alexanders sätt att göra motsvarande typ av läxuppgift är att inter-
agera med någon som förhör honom, varpå han antingen svarar direkt (om 
han är säker på svaret) eller diskuterar med den som förhör honom för att 
komma fram till vad som bör vara rätt svar. Det Sara gör genom individu-
ell, strategisk och målstyrd läsning, gör Alexander genom samtal.  

Ytterligare en skillnad vad gäller användning av tal och skrift fram-
kommer när Sara och Alexander besvarar frågor för att avhjälpa ett pro-
blem som någon annan har. Alexander svarar på sådana frågor genom att 
tala och peka i till exempel en matematikbok eller ett räknehäfte. När Sara 
besvarar liknande frågor använder hon skrift, tal och pekande. När en av 
Saras kamrater frågar Sara om vad förkortningar i Wordfeud betyder, 
svarar Sara genom att skriva, rita pilar, förklara muntligt och peka.  

Alexander och Sara skriver kom ihåg-lappar, att göra-listor och listor 
för att planera julklappar. De använder båda skrift för att externalisera sitt 
minne. Alexander skriver kom ihåg-lappar för att minnas unika händelser, 
medan Sara skriver översikter för att komma ihåg sådant som spänner över 
längre tid och omfattar flera aktiviteter. Sara gör en julklappsplanering 
som visar vad hon planerat och som samtidigt utgör ett dokument där hon 
löpande för in nya uppgifter och markerar vad som är klart. På så vis an-
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vänder hon skrift för att visualisera hur hennes olika aktiviteter för att 
färdigställa eller införskaffa julklappar fortlöper. Saras att göra-listor ger 
henne möjlighet att överblicka både hela terminer och de för varje vecka 
dagligen återkommande aktiviteterna. För Sara är alltså skrift ett sätt att 
strukturera och kunna överblicka flera handlingar över längre perioder, 
medan det för Alexander är ett sätt att komma ihåg enstaka händelser. 

10.2 Skrifthandlingar och skrifthändelser 
Avhandlingen visar att literacy är invävd i de kommunikativa färdigheterna 
läsa, skriva och tala, liksom att skrifthändelser innefattar att hantera arte-
fakter och skriftprodukter på olika sätt (peka på dem, flytta dem etc.). När 
det gäller skrifthandlingar är läsning mycket vanligare än skrivande. Av de 
olika typerna av läshandlingar visar resultatet att sökläsa och pincettläsa är 
återkommande sådana, och också att de är vanliga läshandlingar inom 
flera olika slags skrifthändelser (som att läsa från ett A4-papper för att 
svara på en fråga om ett paket kommit och när och var det går att hämta, 
och för arbete med att söka efter, och sedan skriva, svar på instuderings-
frågor). Sökläsa följs typiskt av pincettläsa. Sara och Alexander sökläser 
efter ett specifikt uttryck, och när de hittar det gör de något med det ut-
trycket. Till exempel skriver de av det, klickar på det på datorskärmen, 
återberättar innehållet i det för någon, ställer in ugnstemperatur på det 
värde som är skrivet i en instruktion eller memorerar något som är skrivet. 
Den läshandling som är minst vanlig är löpläsa, och det är även den läs-
handling som är knuten till färre typer av skrifthändelser än vad fallet är 
för sökläsa och pincettläsa. Löpläsa görs i princip enbart inom tystläsning i 
skolan, och till viss del vid läsning av undertext till filmer eller andra tv-
program. 

En återkommande skrivhandling är att kopiera något, det vill säga att 
skriva av från en förlaga, att ur minnet återskapa lösenord, glosor eller 
andra uttryck som memorerats. Den minst vanliga skrivhandlingen är att 
skriva fiktion, vilket enbart Sara gör inom ramen för en skoluppgift. En 
stor del av skrivandet är en slags reproduktion av något, vare sig det är 
något som redan finns i skrift, något som talas om eller något som åter-
skapas ur det egna minnet. Eftersom det mesta av skrivandet görs i skolan, 
så är det där som merparten av det reproducerande skrivandet finns. De 
skrifthändelser där sådant skrivande förekommer kan jämföras med af 
Geijerstams (2006:161) beskrivning av reproducerande texter och prak-
tiker, och med Nilssons (2002:kap. 5) beskrivning av skribentrollerna ko-
pisten och samplaren (se avsnitt 2.1.1). Avhandlingen bidrar därmed till att 
ytterligare belysa hur skrift i skolan i stor utsträckning används för att i 
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någon form reproducera kunskap som i kulturen finns lagrad och till-
gänglig genom just skrift. 

Tal används ofta i skrifthändelser av både Sara, Alexander och andra. 
Lärare talar till exempel vid genomgångar av schema för dagen och för att 
förklara hur en skriven instruktion ska användas. Alexander och Sara talar 
för att förklara för någon (som båda gör i skolan, och Sara gör för lilla-
syster). De talar också för att värdera och planera något (som när Sara och 
mamma diskuterar vilka av ett recepts glassorter de ska välja, och när 
Alexander och Mikael diskuterar olika spelkonsolers och spels prestanda 
och egenskaper). 

Ett typiskt drag för flera av de skrifthändelser som identifierats är att de 
ramar in något. Det mest typiska är de olika genomgångarna i skolan, då 
en lärare går igenom vad som ska göras under veckan, dagen, lektionen 
och i den specifika arbetsuppgiften. Andra skrifthändelser som ramar in 
något är i samband med dator- och tv-spel, där skriftanvändning krävs för 
att få tillgång till spel, för att göra val och för förbättra sina egenskaper 
och sin status. En annan typ är sådana som mer har karaktären av att väg-
leda under utförandet av något, som när Sara använder skrift då hon bakar 
muffins. Ytterligare en annan typ, som delvis har stora likheter med att 
logga in för att spela datorspel, är när till exempel Alexander visar och 
lämnar sitt rastkort som pant för att kunna spela bordtennis. Det typiska 
för dessa skrifthändelser är att de inte är initierade av Sara eller Alexander, 
utan antingen av någon annan (läraren) eller av att Sara och Alexander 
primärt vill baka muffins, spela ett datorspel eller spela bordtennis. Skrift-
händelserna är därmed något som krävs för att sedan göra det andra. Ge-
nom dessa typer av skrifthändelser blir det tydligt att skrift är ett verktyg 
som används för att göra något. Med hjälp av dessa skrifthändelser blir det 
möjligt att nå vissa mål (egna eller andras) eller att uppleva något man ser 
fram emot. 

Det finns också skrifthändelser som är aktiviteter i sig, alltså sådana som 
inte ramar in något utan som istället är sådana som ramas in av något. 
Några sådana exempel från skolan är tystläsning, att läsa och skriva för att 
besvara frågor, att fylla i rätta ordformer och att skriva faktatexter. Några 
exempel utanför skolan är att lösa korsord, läsa högt för någon och att öva 
på texter till luciatåg. Skrifthändelser som är den huvudsakliga delen av en 
aktivitet är ovanliga utanför skolan, och i synnerhet hos Alexander.  

10.3 Skriftprodukter 
Skriftens materialitet är ett bärande tema i avhandlingen. De skriftproduk-
ter som är vanligast är sådana med formaten pappersark och skärm, eller 
sådana som består av skrift på tavlan i klassrummen. Dessa skriftprodukter 
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kännetecknas av att skriften är ordnad som listor, att den är strukturerad i 
fraser, i direktiva och i interrogativa satser och av att kohesion huvudsak-
ligen skapas genom visuella markörer och delvis av själva förpacknings-
formatet (som en notis-lapp eller en sms-tråd). Några typiska exempel är 
planeringar, instruktioner, informationer och arkiv-liknande översikter 
över ett innehåll. Sådana skriftprodukter används för att rama in en aktivi-
tet, som att spela ett spel, planera julklappar och att arbeta med en övning 
i ordbildning.  

Att skrift förutsätter materialitet, vilket vi i vardagen ser i form av olika 
format, medför att skriftprodukter kan visas upp, att de förvaras på be-
stämda platser, att de flyttas och läggs tillbaka, att de slängs, sätts in i 
pärmar, och står kvar på tavlan över en längre tid. Materialiteten och de 
olika formaten blir påtaglig genom att skriftprodukter omtalas med sub-
stantiv i bestämd form (matteläxan, tandläkarlappen, språkvalsblanketten 
och tystläsningsboken) och att de ofta pronomenaliseras. Det sättet att 
benämna skriftprodukter förutsätter att deltagarna är överens om vad som 
är referenten, även om det inte explicitgjorts verbalt utan genom att del-
tagarna delar samma förståelse av vilken referent som åsyftas. Resone-
manget ovan gäller både för fysiska objekt och för digitala sådana. I de 
digitala formaten förutsätts också att skriftprodukter hanteras som om de 
vore objekt som kan sparas på bestämda platser, klippas i, skickas iväg 
eller kastas i en (digital) papperskorg. 

Flera av skriftprodukterna används för att reglera och organisera. Just 
den reglerande användningen är intressant då den synliggör sambandet 
mellan skriftanvändning och maktutövning. Det går inte att låna biljard-
köer utan en behörighetsgivande skriftprodukt eller att göra vilka speldrag 
som helst i Wordfeud (eftersom reglerna inte medger det). Inte heller går 
det att komma in i datorspel utan att göra så som är föreskrivet, nämligen 
skriva lösenord. På tavlan i klassrummen återfinns flera reglerande skrift-
produkter, som meddelar vilka arbetsuppgifter som ska göras, vilka tider 
som gäller, när uppgifter ska lämnas in och vilka som ska ställa upp stolar. 

10.4 Skriftkompetenser 
Saras och Alexanders skriftanvändning visar på några olika slags literacies, 
eller kompetenser för att tala med den terminologi DeSeCo tillämpar. En 
allmän skriftkompetens som båda delar handlar om att organisera och 
planera. Hur de privat använder skrift för att strukturera, organisera och 
planera visar några tydliga skillnader. Alexander gör det vanligen i ett mer 
närliggande perspektiv, med syftet att bli påmind om (komma ihåg) en-
staka händelser eller aktiviteter. Sara gör det också i mer närliggande pers-
pektiv, men även i mer långsiktiga. I det senare fallet använder hon skrift 
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för att kunna överblicka, dokumentera och löpande utforma sina framtida 
handlingar och aktiviteter. 

Både Sara och Alexander använder skrift för att lösa problem, vare sig 
det handlar om skoluppgifter, spel eller om att bidra till att lösa andras 
problem. Här framkommer också några skillnader mellan Alexander och 
Sara. Alexander använder ofta tal för att lösa problem, medan Sara, för-
utom att hon också använder tal, utvecklar strategier för att genom läsning 
hitta lösningar och nå de mål hon har.  

Ännu en skillnad är att Sara i en högre grad än Alexander använder 
skrift inom en, för en 11–12-åring, stor variation av områden. En del av 
Saras kompetens är att i aktiviteter med lillasyster vara läs- och skrivkun-
nig, en annan är att lösa korsord och klurigheter i specialtidningar, en an-
nan att planera, informera, dokumentera och bokföra. Varken Sara eller 
Alexander läser skönlitteratur utanför skoltid, men Sara hade tidigare läst 
ganska mycket. Av Saras läsning i skolan framkommer att hon förmod-
ligen är van vid ett kontinuerligt läsande under relativt långa tidssekvenser, 
varför hon rimligtvis även bör sägas ha tillgång till kompetens för sådant 
läsande. Alexanders motsvarande typ av läsande i skolan gjordes under 
flera och kortare tidssekvenser än Saras. 

Saras literacy går att beskriva genom att räkna upp olika slags kom-
petenser, men det utmärkande för Sara är att hon har en grundläggande 
kompetens i att kunna använda skrift. Hon kan anpassa sin skriftanvänd-
ning beroende av vad det är hon vill eller måste göra, beroende av skrift-
produktens förpackningsformat och av hur skriften är organiserad och 
strukturerad.  

Alexanders literacy kännetecknas av en mer begränsad skriftanvändning, 
vilket hänger ihop med att han gör andra saker än Sara. Dessutom an-
vänder han som redan nämnts ofta tal framför skrift för sådant som Sara 
enbart använder skrift för att göra. Det som utmärker Alexanders skrift-
kompetens är all den skriftanvändning som är knuten till spel och till hem-
sidor som är relaterade till spel och spelande. Alexanders kompetens under 
spelandet kännetecknas av att läsa, och ibland skriva, på engelska, och av 
att snabbt orientera sig fram till de skriftprodukter han antingen måste läsa 
eller som han är intresserad av att läsa. 

Både Alexander och Sara är relativt nyetablerade som användare av 
skrift, och för båda finns situationer där deras insocialisering i en skrift-
kultur blir synlig. För Alexanders del sker det genom att han uppmanas att 
själv läsa för att få information (vid planering av ett tandläkarbesök) eller 
öka sin kunskap (när matematikläraren uppmanar honom att läsa och inte 
fråga). För Saras del sker det snarare genom att hon frågar efter hjälp för 
att tolka skrivna instruktioner (som under en slöjdlektion och vid bak-
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ning). Alexander insocialiseras i att använda läsning framför samtal. Saras 
insocialisering präglas av att hon redan väljer läsning, men behöver väg-
ledning av mer erfarna för att i de olika kontexterna tolka de skriftliga 
uttrycken. 

Olikheterna i skriftkompetens kan relateras till barnens sociala bak-
grund. Alexanders familj och nära släkts utbildning innefattar folkskola, 
grundskola, gymnasium och skräddarsydda yrkesutbildningar. Saras familj 
och nära släkts utbildning har utöver folkskola, realskola och gymnasium 
även högre akademisk utbildning. Utbildningsvägarna avspeglas också i 
yrkesval. De vuxna i Alexanders familj och nära släkt arbetar nästan ute-
slutande inom yrken som kräver ett praktiskt kunnande. Saras familj och 
nära släkt är verksamma inom yrken som kräver ett teoretiskt kunnande, 
vilket de tillägnat sig genom studier vid högskola och universitet.  

Den beskrivning som gavs av yrkesval i föregående stycke kan ställas 
bredvid den indelning som tidigare i kapitlet gjordes mellan skrifthändelser 
som ramar in något respektive sådana som ramas in av något. I Saras fa-
milj och nära släkts yrken är det vanligt att skriftanvändning är själva hu-
vudinnehållet. En lärare läser och skriver en hel del inom sitt yrkes-
utövande, som till exempel elevtexter, uppsatser, pm, styrdokument och 
kurslitteratur. En lärare förklarar och handleder elever och studenter i 
deras läsande och skrivande, läser in sig på nya områden, diskuterar läro-
medel och läroplaner och korresponderar med föräldrar och studenter 
genom skrift. Vi ser alltså en yrkesgrupp där skrifthändelser inte bara ra-
mar in arbetsdagen och olika projekt, utan där skrifthändelser snarare är 
det som karaktäriserar en lärares arbetsuppgifter. 

Inom Alexanders familj och nära släkts yrken är det inte skriftanvänd-
ning, och alltså skrifthändelser, som är det som karaktäriserar de mer 
hantverksmässiga yrkena. Skrifthändelser inom sådana yrken har vanligen 
en inramande funktion under arbetsdagen (jämför med Karlsson 2006), 
men de är inte det huvudsakliga innehållet i yrkesutövandet. Ytterligare 
något som bör nämnas i det här sammanhanget är att både Alexanders och 
Saras huvudsakliga umgänge med vuxna utanför skola och idrott är med 
vuxna som är verksamma inom liknande yrkesområden som de vuxna 
inom Alexanders och Saras respektive familj och släkt. Det innebär att 
Alexander utanför skola och idrott främst möter vuxna som är verksamma 
inom mer praktiska yrken, medan Sara utanför skola och idrott huvudsak-
ligen träffar vuxna som arbetar inom teoretiska yrken. 

10.5 Avslutande utblickar 
Avhandlingen visar att vår användning av skrift är kulturellt traderad. Det 
är genom det vi gör, och andra före oss gjort, med skrift som skriftkulturer 
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blir igenkända och etablerade, och det är genom det vi och andra gör med 
skrift som skriftkulturer förändras. Det innebär i sin tur att det som för en 
skriftbrukare upplevs som något naturligt, inte nödvändigtvis är naturligt 
för en annan skriftbrukare. Ett visst problem kanske inte måste lösas ge-
nom att läsa något, utan det kan också lösas genom samtal. Det ena sättet 
behöver inte vara bättre eller sämre i sig, men ett för en kultur etablerat 
sätt kan i just den aktuella kulturen vara mer användbart. 

Hur skrift används, och till vad, är något som alltså är kulturellt fram-
vuxet, och därmed också något som till sin natur präglas av variation. Vi 
använder inte skrift på samma sätt som vi gjorde för tjugofem år sedan, 
och om tjugofem år är det troligt att vi till viss del gör på andra sätt. Bar-
tons (2007) ekologimetafor The Ecology of Written Language lyfter fram 
det kontinuerliga, och växelvisa, samspelet mellan skrift och de miljöer i 
vilka skriften används. Skriften, och användningen av densamma, påverkas 
av såväl skriftbrukarna som av de miljöer där skriften används, och skrif-
ten påverkar även skriftbrukare och miljöer. Skriftens egenskaper och 
grundläggande funktioner ger oss möjligheter att utveckla nya använd-
ningssätt och möjlighet att göra nya saker med skrift, vilket i sin tur är en 
följd av ändrade krav, ändrade förutsättningar och av utveckling av nya 
teknologier. 

Avhandlingen visar också att skriftanvändningen utformas för att svara 
mot behov och krav, och hur liknande sätt att använda skrift rutiniseras. 
Ett sådant exempel är när ett visst spel har spelats så många gånger att det 
inte längre är nödvändigt att läsa det som exponeras på skärmen, eller när 
samma typ av skoluppgift upprepats så ofta att skriftanvändningen ut-
formats för att svara mot behov och krav för just den typen av uppgift. I 
skolan finns flera exempel där en viss typ av uppgift går att lösa med 
samma typ av handlingsmönster, även om innehållet i själva uppgiften 
ändras. Två villkor måste dock vara uppfyllda för att samma strategi ska 
kunna tillämpas: att själva formen för hur uppgiften redovisas inte ändras, 
och att format och struktur för skriftprodukterna inte ändras i någon 
större omfattning. Lite tillspetsat kan det uttryckas på följande sätt. För en 
elev som är bra på skoluppgifter där hen ska kunna engelska glosor eller 
sådant som Veckans ord, så kan ett bra resultat, förutom att visa att eleven 
kan just det hen ska kunna, också tyda på att hen tillämpar en för just den 
här typen av uppgift välutvecklad strategi för skriftanvändningen. På mot-
satt sätt kan ett svagt resultat tyda på att eleven ifråga inte kan tillämpa en 
lika välutvecklad strategi. 

Avhandlingen visar också att det trots ett tämligen omfattande och vari-
erande skriftbruk, finns ett begränsat antal grundläggande läs- och skriv-
handlingar, varav vissa är mer frekvent förekommande än andra. Verk-
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tyget skrift erbjuder vissa grundläggande och typiska användningssätt, av 
vilka en del lämpar sig bättre inom vissa områden och en del inom andra. 
Avhandlingen kan därmed bidra till en ökad förståelse av vad det är vi 
menar när vi säger att någon kan eller inte kan läsa. För att rätt kunna 
förstå vad vi kan, alltså vad vi gör, när vi skriver och läser behövs insikter 
på en nivå som gör det möjligt att urskilja själva hantverket. 

Det finns en kanske större utmaning än vi tror (i alla fall större än vad 
jag trodde innan jag genomförde undersökningen) när det gäller att ge alla 
barn möjlighet att utveckla strategier för, och förståelse för värdet av, att 
kunna läsa och skriva längre sammanhängande texter av olika slag. Ett 
motargument skulle kunna vara att textsamhället idag till stor del utgörs 
av texter som består av korta skriftrader, fristående fraser och ett fåtal 
grammatiska satser (det vill säga som flera av skriftprodukterna i av-
handlingen). Det är dock rimligt att anta att vi över lång tid framöver fort-
farande behöver längre texter för att nå kännedom om andra kulturer, 
tillägna oss utbildning, känna till lagar och förordningar, kort sagt få sam-
hället att fungera och utvecklas. 

Avhandlingen visar hur skrift som skriftprodukter, alltså ”literacy as a 
something” (Brandt & Clinton 2002:348), är en del av begreppet literacy. 
Med utgångspunkt i Coulmas beskrivning av skriftens grundläggande 
funktioner lyfts en förtingligande funktion fram. En funktion där skrift 
som ett objekt är möjligt att förflytta över tid och rum, och som bär med 
sig redan tidigare etablerade användningssätt och kulturellt etablerade 
normer. Skriften är inte bara ett verktyg jag styr efter mina individuella 
ambitioner, utan den är ett verktyg som också gör något. Vi känner igen 
det senare i form av etablerade genrer som ämnesspecifika läroböcker, 
skönlitteratur och kokböcker. Men avhandlingen visar också att skrift till 
stora delar reglerar och organiserar vår vardag, genom scheman, kallelser, 
uppmaningar och regler. 

Avhandlingen synliggör en relativt ovanlig beskrivningsnivå inom lite-
racyforskning som kan kallas mikro-literacy. Literacy blir till genom att 
människor, individuellt och i grupp, använder skrift genom olika sätt att 
läsa och skriva och tala om skrift. Med ett mikro-literacyperspektiv blir det 
möjligt att få syn på själva hantverket, och därmed även att urskilja typiska 
användningssätt och hur olika strategier för skriftanvändning utvecklas. 

Avhandlingen visar också att det i våra vardagliga liv förekommer en re-
lativt stor mängd av skriftprodukter, eller med en annan terminologi tex-
ter, som inte är särskilt välbeskrivna inom textforskningen. Rimligtvis be-
ror det på att vi är så vana vid vardagens texter att vi inte lägger märke till 
dem, och att det är texter som kanske inte är särskilt omfattande eller har 
en mer komplex struktur. Inom den traditionella textforskningen har det 
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historiskt huvudsakligen varit fokus på etablerade genrer, inom såväl skön-
litterära genrer som sakprosa. Textforskningen kan därmed i en mening 
sägas ha ”dolt” dessa vardagens texter, eller i alla fall indirekt bi-dragit till 
att de inte synliggjorts.133 

Rent metodmässigt bidrar det etnografiska forskningssättet med del-
tagande observation i barnens vardagliga liv till att synliggöra sådant som 
ofta sker mer eller mindre omedvetet. Sådan forskning ger inte samma bild 
av skriftbruk som en studie där en viss genre eller verksamheter är studie-
objektet. Varken Sara eller Alexander är till exempel några stora an-
vändare av sociala medier. Jag hade förväntat mig att kunna få syn på mer 
av sådant, eftersom det talas om det som att ”alla” håller på med det. 

Avslutningsvis har avhandlingen synliggjort en skriftanvändning, och 
även skriftprodukter, som är en stor del av det vardagliga skriftbruket, 
och, som inledningsvis nämndes, är det ”i det till synes obetydliga vardags-
livet som våra institutioner återskapas, vidmakthålls och långsamt för-
ändras. Det är också där vi som individer förhandlar om våra identiteter 
och värderingar. Vi blir väsentligen till i vardagen” (Sparrman et al. 
2009:12). Genom att öka kunskapen om det vardagliga skriftbruket blir vi 
medvetandegjorda om en väsentlig del av vad det är att ha tillgång skrift-
kompetens, och att vara skriftanvändare, i vår samtid. 

  

                                            
133 Under senare decennier har dock ett intresse för vardagligt skriftbruk, och där-
med delvis även vardagens texter, börjat ta form (som projektet Svensk Sakprosa, 
och olika undersökningar av texter och skrivande i yrkeslivet). 
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11 Summary 
This thesis has a focus on children aged 11-12 and their use of writing in 
their everyday activities. The overriding purpose is to describe two chil-
dren’s literacy. What can they do with writing and how do they do it? 
What kinds of writing competencies do they put to use? A premise of the 
study is that writing is a culturally developed tool by means of which the 
human being can do things that would otherwise not be possible. Alpha-
betic writing was revolutionary in terms of the possibilities it offered to 
communicate, store knowledge, and develop complex societies with ad-
vanced organisational structures and systems. Daily life is imbued with 
writing. Social institutions are highly dependent on writing. We need wri-
ting to get things done, we write remember-notes to remind us of some-
thing, we write shopping-lists, and we interact through writing in social 
media. The use of writing is always situated in cultural practices, and dif-
ferent cultures use writing in varying ways. Writing as such does not entail 
one way to use the writing tool; rather what we do and how we do it may 
vary. 

The theoretical framework is primarily the strand of literacy research 
that belongs to the field of New Literacy Studies, where literacy is under-
stood as socially and contextually related. The study also draws on ethno-
methodology in the sense that the object of study is the daily actions 
through which we construct our lives. Recurring actions are of special in-
terest. To a great extent it is through the apparently insignificant routines 
of daily life that our institutions are reproduced, sustained, and slowly 
changed. Daily life is also the site of identity construction and values nego-
tiations. This is where we are essentially formed.  

Two concepts are central to the thesis, namely literacy event and written 
product. Literacy event refers to sequences of action in which one or seve-
ral actors engage with writing or the written product in some way. The 
concept of written product is used in the thesis to denote what the actors 
write or what is already written, irrespective of its nature, e.g., a post-it 
note, a reminder of handing in assignments on the whiteboard, or a novel 
for young people. 

The selection of the participants in the study, Alexander and Sara, was 
based on the criteria gender, residential environment, background, parents’ 
education and occupations. Alexander lives with his mother in a town, 
where his father is also a resident. His two older sisters live one hour’s 
journey away. Sara lives with her parents and a younger and an older sister 
in a residential suburb. Almost all adults in Alexander’s family and among 
his relatives have occupations that do not require academic qualifications, 
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while the opposite is true of Sara’s family and relatives. Alexander’s family 
and relatives are craftsmen and Sara’s family and relatives are teachers or 
in other professions.  

The ethnographic approach of this study involved the fieldwork of ob-
serving and documenting the two children’s use of writing and collecting 
written products for a period of one year per child. The children were ob-
served at home, in school and during free-time activities. Literacy events 
were documented in detailed notes and sometimes through video record-
ings. All the written products were documented and collected.  

The analysis of the literacy events centred on the basic types of actions, 
such as reading, writing and speaking. These actions were then further 
investigated at micro level, which yielded descriptions of a number of dif-
ferent ways of reading, writing and speaking. When the children read, they 
do so in typically different ways, depending on the overall purpose, the 
type of writing, and their individual reasons for reading it.  

Alexander and Sara display differences in how they employ writing at 
home and during free-time activities. Alexander’s great interest is to play 
computer and TV games, often in the form of fairly complex war and 
strategy games. In the course of playing the games, the screen displays a 
great amount of writing, and Alexander quickly selects what he wants to 
read and must read. His choice means that he primarily reads instructions 
and avoids the longer narrative texts. Occasionally, he chats with other 
players by writing and reading short questions, answers, or comments in 
the game chat field.  

Sara’s great interest is participating in various team sport activities, 
which means that she is busy training or playing matches most days of the 
week. Like Alexander, Sara plays computer and TV games, but she plays 
different games and not to the same extent as Alexander does. In addition, 
Sara engages with writing to plan the Christmas gift making, to organise 
and manage the selling of Christmas magazines, to bake cupcakes, to 
choose music for a film she is making with a friend, and to read aloud to 
her younger sister. At home Sara also works with school tasks that are 
neither homework, nor home assignments. Common tasks are writing dif-
ferent kinds of factual texts.  

Alexander’s and Sara’s education is similar regarding the use of writing. 
They are in the same grade, use the same textbooks, and do the same tasks. 
However, there are differences in the way they perform the tasks. Working 
with learning tasks, Alexander chooses orality as a primary resource, 
whereas Sara uses specifically designed strategies to solve the tasks by 
means of writing. What Alexander chooses to do through talking, Sara 
does through reading. Alexander asks someone nearby where to find an 
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answer, but not what the answer is. The children’s respective strategies for 
searching in a major source text differ significantly.  

Sara’s and Alexander’s ways of doing homework involving learning vo-
cabulary, names of cities, or historical facts display a similar pattern in 
relation to their use of speech and writing respectively. Working with such 
a task, Alexander does not read so much on his own but instead asks 
someone to ask him the questions. If he does not know the correct answer 
or cannot produce the right word, he reflects aloud to himself or together 
with the helper on what ought to be the right answer or word. In contrast, 
Sara’s strategy is to read to herself and memorise the right words or facts. 
When Sara reads in this way, she has developed other ways of putting wri-
ting competencies to use. When she thinks she has read and memorised 
enough, she asks a parent to check her answers. As a rule, Sara produces 
the right answer.  

In summary, the two children’s literacy, or the writing competencies that 
they employ, differs in the sense that Sara has a wider repertoire. She de-
velops and adapts writing competencies on the basis of the potentials of-
fered by the writing as well as the purpose and goal of the event. Sara also 
uses writing to perform more and varied tasks compared to Alexander. 
Alexander’s literacy beyond school activities is mainly restricted to game 
playing, which is a limited area of the use of writing. On the other hand, it 
is fairly specialised and to a certain extent an advanced instance of the use 
of writing as he reads and writes in English. Beyond the use of writing in 
game playing and related activities, Alexander’s literacy is characterised by 
the recurring use of orality instead of reading or writing to solve a pro-
blem.  

The collected written products were analysed in terms of materiality and 
format, of the governing principle of the organisation of the writing, of 
cohesive means, and of recurring grammatical phrases and sentences. The 
result shows that the most common format is a sheet of paper, or a digital 
screen (computer, TV, mobile phone), whereas fiction and textbooks are 
less common. The result also shows that the list is by far the most common 
principle of organising writing. In all types of format the list recurs. This 
applies to various kinds of planning written on the classroom whiteboard, 
recipes, result lists, the maths books’ numbered list of tasks, and to a ma-
jority of lists linked to games and digital websites. The most common 
method to achieve cohesion is to use visual markers signalling contiguity or 
distance, and similarity or dissimilarity. In contrast, textual cohesion is not 
as common, which logically follows from the fact that textual cohesion 
requires longer, coherent texts. For the same reason, the declarative sen-
tence is less frequent compared to the most common directive sentence. It 
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is also clear that the everyday use of writing often includes written pro-
ducts merely constituted by fragmented phrases.  

A significant part of the everyday use of writing includes writing that 
does not consist of paragraphs of declarative sentences with textual cohe-
sion. Instead, the typical written product consists of fragmented phrases or 
a few sentences, usually of the directive type.  

To conclude, the result indicates two distinct writing cultures. Alexander 
and Sara perform in different ways and make use of different written 
products. The writing competencies activated also partly differ depending 
on their purpose of using writing and how they use writing. The result, in 
other words, shows that there are different ways of employing writing, and 
that what we call reading in daily conversation should rather be under-
stood as different types of reading approaches.  
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Bilaga A; Transkriptionsnyckel 
Symbol Exempel Beskrivning 

[ men n[är  
     [ja e 

Överlappande tal startar 

] näst]a gång 
i da] 

Överlappande tal slutar 

= A: som ja sa= 
B: =men då 

Två yttranden hakas på varandra i 
utan hörbar paus.  

> < men >sen ska 
vi< åka hem 

Snabbare än omgivande tal 

< > men <när då> Långsammare än omgivande tal 

(.) på (.) lörda Mirkopaus, kortare än 0,3 sekunder 

(1.5)  Paus som är 1, 5 sekunder lång 

. de va bra. Avslutningsintonation; fallande into-
nation omedelbart före punkten 

, de va bra, 
men inte rätt 

Fortsättningsintonation; ingen intonat-
ionsändring före tecknet 

? var e lisa? Rättvända frågetecknet indikerar sti-
gande intonation före tecknet. 

¿  Omvända frågetecknet indikerar en 
inte lika kraftigt stigande intonation 
som rättvända frågetecknet gör. 

VERSAL logga ut NU Stakare röststyrka än omgivande tal. 

 ja e inte 
 

Delen avyttrandet som är mellan teck-
nen produceras med en svagare röst-
volym än omgivande tal. 

_ ja e sur kraftigare betoning 

: ja e: glad 

trå::kit 
Längre utdraget ljud omedelbart före 
tecknet. Dubbla tecken indikerar ett 
ännu längre utdraget ljud. 
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